
De Werkplek simulatie 

 

Stel, uw organisatie overweegt om Het Nieuwe Werken op één of andere manier te introduceren. 

Dat kan diverse redenen hebben. Bijvoorbeeld het bevorderen van interactie tussen collega’s zodat 

er meer kennis wordt uitgewisseld. Of omdat de collega’s beter gefaciliteerd worden door middel 

van kwalitatief hoogwaardig inricht. Of omdat gezocht wordt naar efficiënter ruimtegebruik zodat 

de exloitatiekosten kunnen dalen. 

Het Nieuwe Werken betekent meestal een 

ingreep in de fysieke omgeving. En deze nieuwe 

omgeving veroorzaakt onverwachte en 

onbekende interventies in de dagelijks 

werkpraktijk. Dus is het nuttig om te verkennen 

wat deze interventies met ons doen en hoe wij 

daarop reageren. 

Stel, uw organisatie heeft besloten om Het 

Nieuwe Werken op één of andere manier te 

introduceren. Dan willen uw collega’s weten 

hoe zij in die nieuwe situatie met elkaar om 

moeten gaan. Wanneer spreek je elkaar aan op 

gedrag en wat zijn de belangrijke thema’s.  

U kunt dan huisregels opstellen die het gedrag 

in de gemeenschappelijke ruimtes sturen. Hoe 

effectief zijn die regels, en hoe zullen de 

collega’s daar in de praktijk mee omgaan. Vóór 

dat de nieuwe huisvesting een feit is, kunnen zij 

hier alvast mee kennismaken. Zij kunnen zien 

wat het in de praktijk gaat betekenen. 

De werkpleksimulatie helpt daarbij. Aan de 

hand van realistische praktijk situatie in een 

verschaalde 3D omgeving wordt het 

toekomstige huisvestingsconcept doorleefd. De deelnemers nemen wij mee in hun toekomstige 

huisvestingssituatie.  

Met behulp van realistische praktijkvoorbeelden worden ‘echte’ situaties nagebootst. Deze kunnen 

zich willekeurig voordoen, waarbij de dobbelsteen het lot bepaalt. Maar ook de spelbegeleider 

heeft invloed door specifieke interventies uit te lokken, of door het doorvragen op een ontstane 

situatie. 

Situatiekaarten maar ook de Outlookagenda geven de simulatie kleur. Bovendien voelen 

deelnemers zich vrij in het aanspreken van anderen, door gebruik te maken van pionnen. Het biedt 

de mogelijkheid om zowel in als buiten de simulatie te acteren. 

 



 

Bij het verkennen van Het Nieuwe Werken worden mogelijke zorgen en oplossingen 

geïnventariseerd. Deze zijn aanleiding om de visie op Het Nieuwe Werken te onderbouwen. Dit 

kan resulteren in omarmen of afwijzen van het huisvestings-concept. De praktijk leert dat een 

eigen weg voor iedere organisatie de beste oplossing is. 

Wanneer gekozen wordt voor een vorm van Het Nieuwe Werken kan de voorbereiding op het 

nieuwe huisvestings-concept worden ondersteund. 
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