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1.

Wat staat waar?

Verandering brengt pioniers en visionairs. Mensen die de kansen zien van het
nieuwe informatietijdperk. Dit tijdperk biedt ons veel nieuwe hulpmiddelen aan
om anders te werken. De pioniers en visionairs hebben werken 1.0 verbeterd
met de hulpmiddelen. Deze manier van werken kreeg de naam “het nieuwe
werken”, ook wel bekend als werken 2.0. Het nieuwe werken is niet nieuw. Het
heeft altijd al parallel naast werken 1.0 bestaan. Mensen hebben altijd ideeën
bedacht om werken te verbeteren. Uitvindingen uit de de vorige eeuw zijn
bijvoorbeeld het thuis werken en de flexwerker.
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2.

“Het nieuwe werken is een laag over werken 1.0 die zich aanpast aan de
verandering in techniek, werk, maatschappij, omgeving en mensen.”
Het nieuwe werken gaat niet alleen over werken maar ook wat werken betekent
voor je leven. Hoe kan het helpen bij de balans in werken, vrije tijd en
financiën? Het helpt je ook hoe je meer tijd en geld kan overhouden door
slimmer te werken.

Inleiding tot het nieuwe werken

De titel van dit boek is een klein beetje misleidend. Ik heb helemaal geen afkeer
van werken. Maar ik ben wel kieskeurig in wát voor werk ik doe. Werk hoort
namelijk leuk te zijn. Je ruilt jouw tijd in voor geld. Door de jaren heen heb ik
gewerkt in de administratie, als productiemedewerker, als taxichauffeur en in
het systeembeheer. Door deze verschillende banen weet ik wat voor werk ik
leuk vind. Maar ook dat werk wat ik liever niet meer doe.

Hoe is dit boek ontstaan?
Wat voor werk doe ik graag na mijn opleiding? Regelmatig stel ik mezelf die
vraag. Om hierop een antwoord te krijgen nam ik deel aan de minor
Ondernemen van de NHL Hogeschool. De docenten van deze minor helpen de
studenten met inspiratie en stimulatie om op een creative manier een
onderneming te beginnen. Deze minor bestaat uit een stappenplan die je
doorloopt om van idee tot een onderneming te komen.

Twee eeuwen geleden vormde zich tijdens de industriële revolutie de basis van
de hedendaagse manier van werken. Laat de werknemers werken op vaste
locaties, laat ze werken binnen vaste tijden, betaal ze voor de gemaakte
werkzaamheden een vast bedrag per week en laat ze duidelijk merken op
welke trede ze staan in de hiërarchie. De werknemers werkten tijdens de
industriële revolutie in fabrieken. Later kwamen daar ook de kantoren bij die in
plaats van goederen, diensten gingen produceren. Deze manier van werken
noem ik in dit boek: werken 1.0

In het voorjaar van 2008 sprak ik met Michiel Wijgmans. Ik ken
hem van school. Hij is één van de oprichters van Lable. Dit bedrijf
is vooruitstrevend in het ontwerpen en bouwen van webapplicaties
voor de gezondheidszorg. Michiel en drie andere
enthousiastelingen zijn Lable begonnen uit een gedeelde passie:
Een samenwerking waarin iedereen zijn inbreng heeft. Samen
nadenken en bouwen aan een wereld waarin alles makkelijker
wordt. Zij maken nu webapplicaties die de gezondheidszorg
gebruikt om makkelijker te kunnen communiceren.

Voor de duidelijkheid, in dit boek ga ik geen betoog voeren tegen werken 1.0.
Het is bewezen dat werken 1.0 al eeuwen goed functioneert. Het probleem zit in
het systeem van werken 1.0. Het is namelijk ontstaan tijdens de industriële
revolutie. Rond de vorige eeuwwisseling is de informatierevolutie begonnen.
Hierdoor is het gebruik van techniek en informatie in een versnelling gekomen.
De informatierevolutie heeft het informatietijdperk geopend. Hierin zit nu het
probleem. Werken 1.0 is niet goed uitgerust voor het informatietijdperk.

Michiel heeft mij op mijn hart gedrukt dat je werk moet doen waar
je achter staat. Waar je je goed bij voelt. Werk waar je namelijk
niet achter staat ga je met tegenzin uitvoeren.
Ik ben verslaafd aan informatie. Dagelijks lees ik honderden
internetartikelen. Als ik even geen computer in de buurt heb lees ik
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boeken. Of pak ik de mobiele telefoon om te lezen wat er gebeurt
op Twitter. Over deze informatie praat ik graag. Door feedback uit
mijn omgeving merk ik dat ik goed ben in het koppelen van
techniek met informatie. Ik kan met mijn hobby mensen en
bedrijven helpen bij het oplossen van hun problemen en
beperkingen. Waarom maak ik hiervan geen onderneming?

werken 1.0. Boeken worden nog niet vervangen, maar er zijn wel
verschillende hulpmiddelen bijgekomen die studenten helpen met
het leren van hun leerstof. Een student kan bijvoorbeeld ook op
YouTube lesmateriaal vinden. Het internet heeft het samenwerken
tussen freelancers sterk verbeterd. Zij werken samen op social
networking websites. Deze sites mogen wij door de interactie die er
tussen de bezoekers plaatsvindt ook communities noemen.

Om deze onderneming te beginnen zijn er maar weinig productiemiddelen
nodig: een laptop, e-reader en een telefoon. Het hele kantoor past in een
schoudertas. Met dit idee is het eerste concept voor dit boek ontstaan.

Elke methode die helpt om het werken 1.0 te verbeteren mag je “het nieuwe
werken” noemen. In de jaren 80 van de vorige eeuw kwamen de eerste
betaalbare computers op de markt. Deze waren eerst ook onderdeel van “het
nieuwe werken” maar door de jaren daarna onderdeel van werken 1.0.

Rond 2007 kwam ik in aanraking met lifehacking. Dit fenomeen is overgewaaid
uit de Verenigde Staten waar Gina Trapani in 2005 hierover een weblog begon.
Op die weblog verzamelden zogenaamde lifehackers slimme tips die helpen om
sneller en slimmer te werken. In Nederland werd lifehacking daarom al al snel
opgepikt en begonnen mensen de tips te gebruiken. Eerst was ik sceptisch,
maar ben toch een paar tips gaan gebruiken. Door deze tips ben ik tijd gaan
besparen. Werkzaamheden waar ik een paar jaar geleden nog een een uur
voor nodig had, doe ik nu in een paar minuten. Lifehacking inspireerde mij om
veel handelingen makkelijker te maken. Ik begon tijd over te houden voor leuke
dingen.

Mijn mening is dat werken 2.0 altijd al heeft bestaan. Er zijn altijd
mensen geweest die uitvindingen deden om slimmer te werken. De
laatste paar jaren is dit in een stroomversnelling gekomen omdat
web 2.0 het instrument is geworden om deze uitvindingen te delen.
Een schrijver die uit 50 jaar geleden in de bibliotheek zijn boeken
schreef is niet anders dan een moderne schrijver die in de
Starbucks schrijft. Misschien deed de eerste schrijver het uit
geldgebrek en de tweede schrijver doet het vanwege de inspiratie
die hij daar krijgt. De overeenkomst is dat beide schrijvers geen
vaste werkplek nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Door de Nederlandse weblog over lifehacking en Twitter kwam ik in contact met
andere lifehackers. Hun verhalen en gesprekken hebben mij ontzettend
geïnspireerd om anders te denken over werk. Werk beheerst namelijk niet je
leven maar werk is juist een onderdeel van je leven. Lifehacking zorgt ervoor
dat ik slimmer en leuker kan werken.

Het nieuwe werken heeft altijd al bestaan, maar had nooit echt een duidelijke
naam. De afgelopen jaren heeft het de verzamelnaam “het nieuwe werken”
gekregen. Die is ontstaan doordat de ideeën van het nieuwe werken op het
internet werden gedeeld. De gebruikers bundelen interessante tips op social
networking websites als Twitter, Facebook en weblogs. Internetgebruikers
gingen elkaar inspireren. Wie met de naam het “het nieuwe werken” kwam is
niet echt bekend.

Welk beeld is er over het nieuwe werken?
Welk beeld hebben mensen over het nieuwer werken? Een kleine greep uit de
verhalen die ik heb gehoord:

“Het nieuwe werken? Dat doen toch van die freelancers die de hele
dag in de trein aan het werk zijn. Altijd maar ingewikkelde dingen
doen met de computer en alleen werken wanneer het hen
uitkomt?”

Wat is “het nieuwe werken” nu precies? Deze vraag heb ik gesteld
in mijn omgeving. Een docent van de Stenden hogeschool komt
met het antwoord dat het iets met computers is. Een student Engels
denkt dat het inhoudt dat je geen boeken meer gebruikt op school.
Een student kunst vertelt zijn mening dat het niet thuis werken is,
maar in een mobiele community.

Er is een beeld dat je helemaal moet veranderen voor “het nieuwe werken.” Dat
je “het nieuwe werken” alleen kunt uitvoeren doen als je een freelancer bent.
Nee, dit is niet waar. Iedereen kan “het nieuwe werken” doen. Als je een paar
dingen toepast ben je al goed bezig. “Het nieuwe werken” kan al beginnen door

Al deze dingen kloppen. De computer heeft de afgelopen 20 jaar al
veel taken van ons overgenomen. Het is zelfs een onderdeel van
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slimmer te werken. Bijvoorbeeld met het aanmaken van regels in je mail
programma. Of het maken van macroʼs die veel stappen in je office pakket
overnemen: bijvoorbeeld terugkerende berekeningen in Excel.

•

Waarde van geld

Geld is geen doel maar een middel. Denk ook
voorbij geld. Alles wat je uitgeeft moet ergens
vandaan komen.

Werknemers hun eigen werktijden laten kiezen is ook “het nieuwe werken”.
Enkele bedrijven hebben daarom flexibele werktijden. De werknemers mogen
zelf kiezen hoe laat ze beginnen met werken. Ze mogen een begintijd kiezen
tussen 7:00 en 9:00. Wil de werknemer extra vroeg beginnen zodat hij de file
kan ontwijken of ʻs middags wat eerder naar huis kan om te sporten dan begint
hij om 7:00. Heeft de werknemer kinderen en wil hij deze eerst naar school
brengen, dan begint hij om 9:00. Dit is flexibeler dan iedereen om 8:00 te laten
beginnen.

•

Samenwerking en
netwerken

Wie ken je allemaal en wat kunnen ze voor jouw
betekenen?

•

Freelancer / ZZPʼer

Waarom voor jezelf beginnen en het nieuwe
werken toepassen?

•

Lifehacking /
Slimmer werken

Het gebruiken van lifehacking methodes om
slimmer te werken.

“Het nieuwe werken” helpt om tijd en geld te besparen. Daarom is de
populariteit ervan aan het toenemen. Ik merk om me heen dat ik steeds meer
mensen anders zie werken. De arbeidsmarkt verandert met de eisen van het
informatietijdperk.

Ik richt me in dit boek voornamelijk op wat “het nieuwe werken” precies inhoudt.
De tips die ik beschrijf zijn niet bij alle ambachten toe te passen. Het hangt echt
van de ambacht af of daar “het nieuwe werken” kan worden gebruikt. Maar ik
ben er van overtuigd dat het nieuwe werken in elk ambacht toegepast kan
worden. De komende jaren bedenken lifehackers nieuwe tips die andere
ambachten kunnen toepassen. Hierbij kun je denken aan marketing methodes,
geld besparen of de netwerkeconomie.

Wat staat er in dit boek?
In dit boek richt ik me op de zichtbare ontwikkeling van “het nieuwe werken” in
mijn omgeving. Hier zie ik professionals in de vorm van freelancers en
werknemers die bewust nadenken over het werken.

Alles wat ik in dit boek behandel pas ik zelf toe. Ik ben niet van de
ene op de andere dag een ninja geworden in de kunst van het
nieuwe werken. Ik pas het toe waar het nodig is. Één dag per week
werk ik voor een klassiek “werken 1.0” bedrijf. Ik ben daar gewoon
tussen 9:00 en 17:00 aan het werk. Maar ik heb wel de vrijheid om
in overleg met mijn opdrachtgever de dag te kiezen waarop ik
werk. Voor mijn eigen projecten en voor school kies ik wel mijn
werktijden, werkplekken en de instrumenten. Zo maak ik het werk
leuk.

De punten die in dit boek staan:
•

Acceptatie van “het
nieuwe werken”

Door bedrijfsblindheid staat niet meteen iedereen
open. Waarom is dat? Het gaat in dit boek om een
verandering in bewustwording.

•

Werkplekken

Moet je echt op een vaste werkplek zitten om je
werkzaamheden uit te kunnen voeren? Waar kun
je werken?

•

Werktijden

Wat is een kenniswerker?
De kenniswerker is een persoon die nadenkt om zijn werkzaamheden uit te
voeren. Een andere naam voor de kenniswerker is de breinwerker. De
instrumenten die zij nodig hebben zijn vaak minimaal. De meest gebruikte
instrumenten bij de kenniswerker zijn vaak de mobiele telefoon en de laptop.
Vaak passen daarom de werkinstrumenten in een rugzak, een schoudertas of
een koffer.

Is de kwaliteit van je werk echt afhankelijk van dat
je werkt van 9 tot 5? Hou meer tijd over voor leuke
dingen.
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Bij kenniswerkers kun je denken aan de volgende ambachten: fotografen, (web)
designers, vertalers, programmeurs en schrijvers. Maar ook de
gemeenteambtenaar kan een kenniswerker zijn.

Wat is een freelancer?
Freelancers zijn mensen die een eigen bedrijf hebben waar maar één
werknemer werkzaam is. Die werknemer is de freelancer zelf. De freelancer is
zowel de werkgever als de werknemer. Daarom hebben de freelancers ook de
benaming: Zelfstandige zonder personeel. De afkorting hiervan is ZZPʼer.
Freelancers werken vaak in de diensten- en informatiesector en hebben
meerdere opdrachtgevers per jaar. Nederland kent tussen de 800.000 en de
miljoen ZZPʼers.
Let op, andersom geldt het vaak niet. Een ZZPʼer is niet altijd een freelancer.
Bijvoorbeeld: Een ZZPʼer die alleen in zijn snackbar staat is geen freelancer.
Een freelancer heeft namelijk meerdere opdrachtgevers per jaar.
Dit boek richt zich het meest op de freelancer en/ of de kenniswerker. Dit komt
omdat de freelancer meer vrijheid heeft dan een vaste werknemer bij een
bedrijf. Door deze vrijheid kan de freelancer makkelijker “het nieuwe werken “
toepassen in zijn bedrijf en privéleven.
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3.

“Veranderingen zijn emoties.”

Het accepteren van het nieuwe werken

Bij “het nieuwe werken” is de eerste stap open staan voor veranderingen. Sta
open voor nieuwe dingen en de veranderingen. Bij het lezen van dit boek is het
belangrijk om uitstel van executie te hebben. Vertaal de situaties uit dit boek
naar jouw eigen situatie.

“Het nieuwe werken” kan veel ambachten helpen met het besparen van werktijd
en geld. Toch weten veel werknemers en werknemers niet eens dat “het nieuwe
werken” bestaat en wat het voor hun kan beteken. “Het nieuwe werken” is
overal en heeft altijd al bestaan. Mensen zoeken naar verbeteringen in het
werken. Deze verbeteringen hebben de naam “het nieuwe werken” gekregen.
Veel verbeteringen en veranderingen van de afgelopen jaren zijn al in gebruik.
Zonder dat mensen het doorhebben maken ze al onbewust gebruik van “het
nieuwe werken”. Ze hebben dit al geaccepteerd. Voorbeeld hiervan is het
gebruiken van de mobiele telefoon. In een onderzoek uit 1999 zei een groot
gedeelte van de ondervraagden dat ze het bezit en het gebruik van een mobiele
telefoon onzin vonden. Tien jaar later heeft bijna iedereen een mobiele telefoon.

“Het nieuwe werken” vraagt om de acceptatie van verandering. Het verscheelt
alleen per persoon en per ambacht wat deze veranderingen zijn.

Bedrijven investeren geld in productiemiddelen en diensten. Dit
gebeurt met het doel om de omzet te verhogen. Als een apparaat
zichzelf morgen al terug verdient staat die spreekwoordelijke
gezegd vandaag al in het bedrijf. Wat mij opvalt is dat veel
bedrijven weinig investeren in het “het nieuwe werken”. Ze blijven
volgens het oude denken 1.0 werken. Hoe kom dit? “Het Nieuwe
werken” heeft vaak niet eens investeringen nodig. Het is al te
bereiken met een verandering in het denken.

Mindset
Een groot misverstand dat bestaat over “het nieuwe werken” is dat mensen
denken dat zij veel moeten veranderen. Dit is niet waar. “Het nieuwe werken”
gaat over het accepteren van veranderingen. De techniek, het werken, de
maatschappij, de omgeving en de mensen zijn met elkaar verbonden. Allemaal
innoveren en beïnvloeden zij elkaar. Hierdoor ontstaan veranderingen in de
vorm van uitvindingen en nieuwe gedachtes. Deze zijn weer te gebruiken in ons
dagelijkse leven. Met kleine veranderingen in de manier van werken is “het
nieuwe werken” al toe te passen.

Acceptatie van het nieuwe werken

Bedrijfsblindheid
Mensen die jaren dezelfde werkzaamheden uitvoeren kunnen last krijgen van
bedrijfsblindheid. Dit wil zeggen dat de werknemer en de werkgever gewend
raken aan de dagelijkse werkzaamheden en daardoor niet meer innoveren. Zij
zien geen verbeterpunten binnen hun werkzaamheden. Maar waarom zouden
zij willen veranderen? Zij doen elke dag hun werk op een manier die al jaren
goed gaat.

“Het nieuwe werken gaat over het accepteren van de veranderingen.”
Veranderen is niet voor iedereen even makkelijk. Veranderingen zijn namelijk
emoties. Dit kan uiten in positieve en negatieve emoties. Mensen hebben een
natuurlijke blokkade tegen veranderingen. Maar mensen zijn wel beïnvloedbaar.
Grote bedrijven weten dit en zorgen met marketing ervoor dat het gebruik van
hun producten en diensten normaal is.

Het is heel gemakkelijk om de mediamarkt de schuld te geven van
een teruglopende omzet. Toch geven veel elektronicawinkels
mediamarkt hier wel de schuld van. De mediamarkt is helemaal
niet goedkoper. Maar zij maken gebruik van een hele andere
bedrijfsvoering. Zij maken heel bewust gebruik van een andere
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manier van marketing. Zij laten de consumenten geloven dat ze
heel goedkoop zijn. Bij de mediamarkt zijn maar een paar artikelen
in de aanbieding. De rest van de artikelen hebben wel de
marktconforme prijs of er zelfs boven.

Daarna heb ik de veranderingen langzaam laten komen. Ik ben
gaan experimenteren met een andere manieren van e-mailen om
zo toch de grote stroom van berichten te hanteren. In een jaar tijd
heb ik al mijn fysieke papieren gedigitaliseerd. In vier jaar tijd heb
ik alles weggedaan aan goederen waar ik niets mee deed. Ik heb
zes jaar nodig gehad om van een onverantwoordelijke consument
te veranderen in een bewuste koper. Toch is dit nog maar het topje
van de ijsberg. Ik zie mensen in mijn omgeving nog slimmer
werken. Ook hun tips ga ik langzaam gebruiken om zo meer tijd en
geld te besparen.

Veel van de oude elektronicazaken houden vast hun manier van
verkopen. Waarom zouden ze willen veranderen. Ze verkopen al
40 jaar op hun manier producten. Toch verdwijnt langzaam de ene
na de elektronicawinkel door teruglopende verkopen.
De nieuwe werkers hebben hun taken sneller af door gebruik van slimmer
werken. Zij maken gebruik van de nieuwste technieken en weten de klanten op
een nieuwe manier met marketing te bereiken. Ze houden niet vast aan de
manier die al jaren goed werkt.
Door bedrijfsblindheid en het gebrek aan veranderingen breekt dit langzaam de
oude generatie bedrijven op. Om toch mee te doen op de markt is het
raadzaam dat deze bedrijven zich heel open gaan opstellen naar
veranderingen.

Stap voor stap bewust beginnen
Om “het nieuwe werken” een kans te geven is het belangrijk om dit stap voor
stap te doen. Ga niet van de ene op de andere dag met een laptop in de
nachttrein zitten en doe alle communicatie via het internet. Helaas is dit wel de
beeldvorming van “het nieuwe werken”. Op pagina vier staat een stukje over
deze beeldvorming.
Elke verandering is emotie. Grotere veranderingen zijn vaak ook meerdere
emoties. Hierdoor is de kans dat dit mislukt ook groter. Om een verandering een
kans te geven is dit het beste met kleine stapjes te doen.
Mijn acceptatie voor “het nieuwe werken” was makkelijk. In een
paar jaar tijd maakte ik een paar grote veranderingen mee. Ik koos
een nieuwe vervolgopleiding. Voor deze nieuwe opleiding ben ik
verhuisd. Op de opleiding werken veel studenten met een Apple.
Hierom ben ik van Windows naar een Apple computer overgestapt.
Dit waren drie grote stappen van een oude omgeving naar een
nieuwe omgeving. Als ik dan toch ga veranderen, laat ik dan
flexibel zijn tegen alle veranderingen. Het loslaten van het bekende
en me richten op het nieuwe.
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4.

meter op jaarbasis. Dit is tussen de 720 en 1200 euro per jaar. Ik
heb dan mijn eigen werkplek.

De hele wereld is jouw werkplek

In het informatietijdperk zijn de laptops getransformeerd. Ze zijn veranderd van
dure, trage elite apparaten in betaalbare, krachtige en voor iedereen
toegankelijke computers. De moderne laptop haalt op zijn batterij minimaal drie
á vier uren werkplezier. Voldoende werktijd om Nederland door te reizen of een
dagdeel in een café te zitten. Een andere ontwikkeling van het informatietijdperk
is de toegang tot het internet. Het is makkelijker dan ooit. Een kenniswerker kan
zijn werk al doen met een mobiele telefoon, laptop en een internetaansluiting.
Door deze minimale uitrusting kan de kenniswerker overal werken.

Het nadeel van het huren van een kantoor is dat het niet flexibel is.
Ik moet er dan elke maand huur voor betalen. Die huur loopt ook
door als ik er niet werk. Als ik voor een project elke week op een
andere plek ga werken is dat zonde van die uitgave.
Voor mij is het verstandiger om variabele kosten te maken. Om
alleen kosten te hebben als je daadwerkelijk gebruik maakt van een
werkruimte. En als je geen vaste werkplek hebt ben je ook
flexibeler.

“Een modern kantoor past in een tas.”

“Het nieuwe werken” is kijken naar de werkplek. Is er voor de werkzaamheden
een vaste werkplek nodig of mag het flexibel zijn? Flexplekken en thuis werken
helpen mee om geld te besparen.

Waar werk jij het liefst?
Iedereen heeft zijn eigen specialisme. Dat vraagt om een werkplek die daarbij
past. Een fotograaf die een fotoshoot doet met een model heeft een andere
werkplek nodig dan een schrijver die werkt aan zijn boek. Waar de fotograaf op
locatie of in een studio schiet, zal de schrijver een rustige plek nodig hebben
waar die geconcentreerd aan het werk kan zijn.

In het centrum van Leeuwarden staat een eeuwenoud
gevangenisgebouw, genaamd de Blokhuispoort. Al een paar jaar
logeren hier geen criminelen meer. De Blokhuispoort voldoet
namelijk niet meer aan de strenge eisen om criminelen te
huisvesten. Omdat de Blokhuispoort nog geen nieuw
bestemmingsplan heeft, mogen creatieve mensen hier zéér
goedkoop een ruimte huren.

Waar iemand zit te werken hangt van de werkzaamheden af. Zomaar een paar
vragen die van betrekking zijn op de werkplek;
•
•
•
•
•
•

Zoek je in een werkplek inspiratie of rust?
Hoe ver ben je bereid om te reizen voor je werkplek?
Zit je het liefst altijd op dezelfde plek te werken of zoek je afwisseling voor
inspiratie?
Kan je thuis werken?

Samen met vijf vrienden huren wij in de Blokhuispoort een ruimte.
Deze ruimte heeft koffie, internet en zeven werkplekken. Niet alle
werkplakken zijn bezet. Daarom zijn andere kenniswerkers ook
welkom. De enige vergoeding die wij vragen is een pak koffie of
een zak broodjes voor de lunch.

Heb je collega’s nodig voor je werkzaamheden?
Welk materiaal en instrumenten heb je nodig om je werkzaamheden te
doen?

Ik werk in de Blokhuispoort als ik inspiratie nodig heb. Als ik
geconcentreerd wil werken ga ik in de “Stenden Lounge” zitten.
Studenten van de Hogere Hotel school runnen dit café. Ze hebben
lekkere koffie en heerlijke broodjes, tegen een hele lage prijs.

Nu heeft de kenniswerker maar weinig materiaal nodig om zʼn werkzaamheden
uit te voeren. Hierdoor kan de kenniswerker bijna overal werken.

Één van mijn favoriete werkplekken is de trein. Terwijl ik reis ben ik
aan het werk. Wie had verwacht dat dit zo goed te combineren is.
Het fijne van deze werkplek is dat zowel de mensen als het
landschap ontzettend inspirerend zijn.

Waarom huur ik niet een eigen ruimte? Als ik op website
www.bedrijfspand.com kijk voor een ruimte in Leeuwarden is er
volop aanbod. Volgens de arbo-wet heb ik ongeveer acht vierkante
meter per persoon nodig. Voor een ruimte van die oppervlakte
betaal ik volgens de website tussen de 90 en 150 euro per vierkante

Ik probeer zo weinig mogelijk thuis te werken. Dat is namelijk de
plek waar ik tot rust kom na een dag werken.
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Wat is een flexplek?
Flexplekken is een methode om efficiënter en duurzamer met de werkruimte om
te gaan. Het wordt veel gebruikt bij bedrijven die veel parttimers in dienst
hebben. Een flexplek houdt in dat de werknemer geen vaste werkplek meer
heeft, maar een werkplek kiest die op dat moment vrij is. Het is zonde om een
vaste werkplek te hebben voor iemand die een 16 uren contract heeft. Die
werkplek is dan maar twee dagen per week in gebruik. Dan is het beter om de
andere dagen van de week de werkplek aan een andere parttimer beschikbaar
te stellen.
Een callcentrum wat elke dag van 9 uur ʻs ochtend tot 10 uur ʻs avond open is
wil natuurlijk zo efficiënt omgaan met de werkruimte. Als de dagploeg in de
middag om 5 uur klaar is worden hun werkplekken overgenomen door de
avondploeg.

Thuiswerken
Thuis is ook een werkplek. Vele freelancers en werknemers waarderen deze
werkplek. Er is geen reistijd en je werkt met je eigen (vertrouwde) materiaal. Het
is zo populair omdat de kosten erg laag zijn: De ruimte is er al. Net als de
keuken voor eten en drinken. Ook kiezen mensen ervoor om thuis te werken als
ze in alle rust willen werken, zonder storende collegaʼs. Er is niet veel nodig om
thuis te werken. Het kan aan de eettafel of in de studeerkamer.
Thuis werken is ook populair door de praktische kant. Vaak gebeurt het in
combinatie met het huishouden en/of de zorg voor de kinderen. Je kunt thuis
blijven en tussendoor een oogje op de kinderen houden en de wasmachine
vullen met een nieuwe was. Dit is meteen ook het gevaar bij thuiswerken. De
kans bestaat dat er veel afleiding is. Je blijft te veel aandacht geven aan de
kinderen of je doet te veel huishoudelijke klusjes. Thuis werken kan eenzaam
zijn.

Aan het werk in de Stenden Lounge te Leeuwarden

Coworking / freelance plekken
Coworking is de laatste paar jaren sterk in opkomst. Bedrijven die werkruimte
over hebben bieden freelancers een werkplek aan. Bij coworking huur je geen
permanente werkplek. Een freelancer schuift bij die bedrijven aan op dagen dat
die een werkplek nodig heeft. De vergoeding is vaak laag, die kun je voldoen in
de vorm van een financiële bijdrage, een pak koffie, iets lekkers bij de koffie of
een zak broodjes voor bij de lunch. De vergoeding kan ook in de vorm van
kennis en goederen. Als een fotograaf een dag bij een bedrijf gaat zitten werken
kan die in ruil voor de werkplek het bedrijf voorzien van fotoʼs. De bekendste
coworking plek voor freelancers is Seats2meets in Utrecht. Seats2meets zit op
het centraal station en is daardoor erg bereikbaar. Hier mag de freelancer gratis
werken. In ruil daarvoor deelt de freelancer kennis en contact. Coworking heeft
meerdere voordelen: het is goedkoop voor de freelancer, de aanbieder laat de
werkruimte optimaal benutten en er ontstaan samenwerkingen en contacten.
www.coworker.nl en www.freelancehulp.nl/spots zijn twee websites die bezig
zijn om alle freelance en coworking werkplekken in kaart te brengen.
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Café
Caféʼs zijn overal. Zelfs in het meest kleine dorpje aan de rand van de
provincie. Bijna elk café is bruikbaar als een werkplek. Dat voor de prijs van een
paar koppen koffie en een lekker broodje. Een café is vaak een inspirerende
plek. De koffie is er vaak beter dan de koffie thuis. Werken in het café is ideaal
als je op doorreis bent.
“Voor de prijs van een goede cappuccino en een heerlijk broodje heb ik een
insprirende werkplek.”
Vraag altijd toestemming. Er zijn caféʼs die het niet waarderen als er mensen
aan het werk zijn. Dit is vaak bij de drukke caféʼs op populaire locaties. Hier
zitten de klanten vaak kort voor een consumptie en maken dan plaats voor
nieuwe klanten.

Trein
In de trein werken veel mensen. Ambtenaren lezen stukken door voor
vergaderingen, studenten leren voor hun tentamen en de kunstenaar is aan het
schetsen. Toch staan mensen er niet bij stil dat de trein een werkplek is. Er
worden twee vliegen in één klap geslagen. Aan het werk zijn tijdens het reizen.

foto Marco Raaphorst - http://tinyurl.com/fotomarco - Creative Commons
Licentie

Internet
In Nederland kan je makkelijk op internet. De meeste caféʼs bieden draadloos
internet aan. Alle mobiele telefoon aanbieders bieden mobiel internet aan voor
de mobiele telefoon en voor de laptop. In 2010 krijgen de treinen van de NS en
Arriva draadloos internet. Alle fastfood restaurants van MacDonaldʼs hebben in
het voorjaar van 2010 draadloos internet gekregen. !
Je hoeft niet meer thuis of op een kantoor te blijven om gebruik te maken van
het internet.

Draadloos internet
Overal waar mensen samenkomen is ook draadloos internet te vinden.
Zogenaamde hotspots bieden dit draadloze internet aan. Deze hotspot zijn op
veel locaties in Nederland te vinden. Denk hierbij aan stations, hotels,
bibliotheken, caféʼs en kroegen.
Op veel locaties kan je de hotspot gebruiken als een stukje service. In ruil voor
een consumptie mag je het internet op via de hotspot. Een eerlijke ruil. Helaas
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is er ook commerciële uitbuiting van de hotspots. Om van deze hotspots
gebruik te maken betaal je een hoog bedrag in verhouding tot de toegangstijd.
Bedragen van vijf euro per uur zijn geen uitzondering. Ik raad aan om deze
commerciële hotspots te vermijden. Er zijn genoeg locaties die de hotspot wel
als service aanbieden.

Als ik even geen internetverbinding heb dan kan ik toch werken. Ik
kan mijn e-mail verwerken omdat ze allemaal in mijn computer
staan. Ook kan ik programmeren aan mijn websites. Ik heb
namelijk een ontwikkelpakket wat het internet simuleert. Zonder
dat ik toegang heb tot het internet kan ik toch websites bouwen en
testen.

Bijna elk café en kroeg biedt draadloos internet aan. Als een café geen internet
heeft kun je er ook vanuit gaan dat ze het niet waarderen als je daar gaat
werken.

De synchronisatie techniek heeft als groot voordeel dat ik bij al
mijn belangrijke informatie kan komen zonder dat ik mijn laptop
bij me heb. Al mijn informatie staat ook op het internet. Een ander
groot voordeel is dat het automatisch ook een back-up is. Steelt
iemand mijn laptop of de laptop gaat stuk. Dan heb ik een kopie
van al mijn informatie op het internet staan.

Mobiel internet
Het nadeel van draadloos internet is dat de afstand tussen de laptop en de
zender klein moet blijven. Het bereik van draadloos internet is ongeveer 100
meter. Bij mobiel internet wordt er gebruik gemaakt van dezelfde techniek als
de mobiele telefoon. Door deze techniek is er bijna overal internet.
Eerst was er mobiel internet alleen voor de mobiele telefoon. De laatste twee
jaar is mobiel internet zonder telefoon in opkomst. In heel Nederland is
daarmee toegang tot het internet, met een apparaatje even groot als een USB
stick. De snelheid hiervan is te vergelijken met dat van kabel internet of van het
internet via een ADSL lijn. De kosten van mobiel internet liggen tussen de 10 en
de 30 euro per maand.

Alle besturingssystemen en veel programmaʼs ondersteunen synchronisatie
technieken. Hierdoor kan de computer zijn gegevens spiegelen met het internet.
Op de computer en op het internet staat dan dezelfde informatie. Hierbij kun je
denken aan e-mails, de agenda, het adresboek en de documenten waar je mee
bezig bent.
Laat je werkzaamheden niet afhankelijk zijn van het internet. Maar zorg ervoor
dat je technieken gebruikt die je ook off-line laat werken. Groot voordeel van
even geen internet is dat sommige mensen opeens veel productiever zijn.

Helaas kent mobiel internet ook een paar nadelen. Op plekken waar het
dunbevolkt is kan de snelheid te erg omlaag gaan. Ook is het internet vaak
beperkt. Het heeft een maandelijkse limiet. Bij normaal gebruik is deze limiet
meer dan voldoende.

Geen internetverbinding?
Het kan voorkomen dat er ergens geen internetverbinding aanwezig is.
Werkzaamheden die afhankelijk zijn van het internet zijn niet opeens niet meer
uitvoerbaar. Omdat er bijvoorbeeld geen toegang is naar e-mail of een
kalender. Toch bestaan er hulpmiddelen die er voor zorgen dat het internet
tijdelijk overbodig is.
Mijn laptop houdt zichzelf up-to-date met het internet. Elke
verandering die ik maak op mijn laptop wordt meteen met het
internet gesynchroniseerd.
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5.

Reizen is geen verloren tijd

Er zijn verschillende manieren van reizen. Je kan het zelf doen of je kan het
uitbesteden aan een bedrijf wat er goed in is, bijvoorbeeld het openbaar
vervoer.
Mijn twee favoriete manieren van reizen zijn lopen en fietsen.
Tijdens het bewegen kan ik rustig nadenken. Ik zorg er altijd wel
voor dat ik papier en een pen bij me heb. Goede ideeën noteer ik
meteen. Deze manier van vervoer is goedkoop en op kleine
afstanden sneller dan met de auto.

Kan jij geld verdienen door telefoongesprekken te voeren, dan kan dat prima in
de trein en in de auto. Moet je veel naar plekken die slecht met het openbaar
vervoer te bereiken zijn. Dan is eigen vervoer ideaal.
In de trein kun je zitten te werken met je laptop. Uit het raam staren en ideeën/
concepten bedenken is ook werk.
Doordat je tijdens het reizen aan het werk bent kun je die uren ook noteren.
Hoeveel mensen staan elke dag in de file uit hun neus te eten? Ze staan elke
dag uren in de file en krijgen daar niet voor betaald. Wat doe je liever? Twee
uren in de auto zitten en niet productief zijn of drie uren in de trein zitten en
werk verzetten?

Ik had in het verleden een auto. Een auto is snel, maar ook vrij
prijzig in gebruik. Je hebt de vaste kosten in de vorm van:
aanschafkosten, belastingen, verzekeringen en onderhoudskosten.
De auto heeft dan nog geen meter gereden. De auto heeft
brandstof nodig om vooruit te komen en op veel locaties moet ik
ook nog parkeerkosten betalen. Het grootste nadeel van de auto is
dat ik niets anders kan doen in de auto behalve autorijden. Zodra ik
achter het stuur stap ben ik verantwoordelijk om mijn hoofd erbij te
houden tot ik weer uit de auto stap. Daarom ben ik sinds twee jaar
bewust autoloos. Ik bespaar flink wat geld omdat er geen vaste
kosten meer zijn.

Als je leuk werk doet vergeet je helemaal de tijd. Ik heb ook altijd
een paar goede boeken bij me op de e-reader. Ook vind ik het
heerlijk om naar buiten te staren. Even helemaal niets doen.
Mensen kijken is ook een grote hobby. Ik kan op veel plekken
werken. Helaas heb ik op Schiphol nog geen leuke plek gevonden.
Steeds meer mensen in Nederland zijn verwend. Op Twitter lees ik
regelmatig berichten van mensen die boos zijn. De trein heeft een
kwartier vertraging. Of het hele openbaar vervoer is slecht omdat er
door sneeuw maar twee keer per uur een trein rijdt, in plaats van
vier keer per uur. Waarom zou ik klagen. Ik zorg ervoor dat ik geen
reden tot klagen heb.

Nu pak ik voor grote afstanden altijd de trein. Daarin hoef ik niet
op de weg te letten. Ik kan werken, slapen, lezen, film kijken of
praten. Ik mag er zelfs in rijden met een biertje op. De trein heeft
variabele kosten. Ik betaal er alleen voor als ik er gebruik van
maak. Ga je vaak met de trein dan zijn de enige vaste kosten die je
hebt de paar tientjes die je per jaar betaalt voor een kortingskaart.
Als ik met meerdere mensen aan het reizen ben is de auto weer
goedkoper. Maar dan zorg ik er altijd voor dat ik niet de chauffeur
ben.

Als je het slim aanpakt kun je het reizen betrekken in je werktijden. Stel je eens
voor dat de werkdag om 8:00 begint. Elke dag reis je een uur met het openbaar
vervoer. En je hebt om 9:00 een vergadering waarvoor je enkele stukken moet
doorlezen. Waarom lees je die stukken niet in de openbaar vervoer? Dan hoef
je niet om 8:00 al aanwezig te zijn. Maar vertrek je om 8:00. Combineer reizen
met werken.

Het nadeel van reizen met de trein is dat je alleen op plekken kunt
komen met een station. Ik heb een hekel aan reizen met de bus.
Bussen hebben weinig ruimte en maken steeds bochten. De trein
maakt daarentegen weinig bochten.

Ik combineer sporten met reizen. Hiervoor heb ik een goede en
snelle fiets. Alles wat ik met de fiets kan bereiken doe ik daarom
ook op de fiets. Kan ik meteen geld besparen op een sportschool.

Voor iedereen is het persoonlijk welke manier van reizen het beste bij hem/haar
past.
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6.

Werktijden

Tot een paar eeuwen geleden was de baan van de zon en de maan de enige
manier om een idee van de tijd te hebben. Daarna kwam de kerktoren met een
klok. Elk uur klonk er een signaal om te melden dat er weer een uur voorbij
was. De kerktoren was in de industriële revolutie de klok voor het volk. De
laatste 100 jaar is voor iedereen een nauwkeurige mobiele klok bereikbaar
gekomen in de vorm van een horloge en de mobiele telefoon. Wij plannen
tegenwoordig onze dagen tot de minuut nauwkeurig.

Hierdoor geeft het openbaar vervoer in de ochtend geen korting, omdat dan de
grootste groep mensen onderweg is naar hun werk of school. Iedereen gaat op
hetzelfde moment op vakantie. Hierdoor liggen in die periodes de prijzen ook
veel hoger. Een ander nadeel is dat het ook drukker is op de vakantielocatie.
Doordat iedereen op hetzelfde moment naar het werk/school gaat heb je meer
drukte. Treinen zitten vol.
De snelwegen staan vol
met fileʼs.
Door de drukte kan je
tijdens de spits de trein
niet meer gebruiken als
een efficiënte werkplek.
M e n s e n i n d e fi l e
verspillen veel werkuren
en brandstof. Wat weer
veel geld kost.
Er zijn mensen die lange werkdagen maken. Ze vertrekken extra
vroeg van huis om in de file te staan. Ze werken de hele dag hard
om daarna weer naar huis te gaan. Vaak staan ze dan weer in de
file. ‘s Avonds zijn ze te moe om nog iets anders te doen. Er wordt
een kant en klaar maaltijd gegeten en wat achter de computer of
televisie gehangen. Het weekend wordt gebruikt voor de
huishoudelijke klusjes, de wekelijkse boodschappen en de familie
bezoeken. Wanneer wordt er rust genomen? Dit is een persoonlijke
angst die ik heb. Dat het leven beheerst gaat worden door werken.

De erfenis van de industriële revolutie is dat de werktijden in Nederland op
elkaar zijn afgesteld. Bijna iedereen is op hetzelfde moment aan het werk en
heeft dezelfde weken vakantie. Tijdens de bouwvak(antie) ligt in Nederland de
halve economie plat. Veel ambachten in Nederland hebben vaste werktijden.
Maar er zijn ook genoeg ambachten die deze vaste werktijden niet hoeven te
volgen.

De kenniswerker kan op de werktijden inspelen. Het nieuwe werken houdt in
dat we anders over de werktijden mogen nadenken. Dit betekent niet meteen
dat er alleen gewerkt gaat worden wanneer dat uitkomt. Het is het in balans
brengen van werktijden en het privéleven. Het is kijken of er tijd bespaard kan
worden door efficiënter te werken. Je kan nu niet meteen van anderen
verwachten dat de vergadering zaterdagavond om negen uur ʻs avonds is. De
werktijden worden afgestemd op de vraag van de markt. Belangrijk is wel er
rekening mee te houden dat veel ambachten niet veel kunnen afwijken van de
werktijden.

Doordat zoveel mensen op dezelfde momenten aan het werk zijn en op
hetzelfde momenten op vakantie gaan, zijn de prijzen daar ook op gericht.
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Waarom gaan we niet spreiden?
Waarom gaan we de werktijden niet spreiden? Er zijn genoeg mensen die een
ambacht uitoefenen die niet gebonden is aan werktijden. Mensen die in de
diensten- en informatiesector actief zijn
hoeven hun werk niet op werkdagen
tussen 9 en 5 te doen. Dit werk kan ook in
de avonduren of in het weekend.
Overdag heb je dan bijvoorbeeld tijd om
met de kinderen door te brengen.
Er zijn bedrijven bij die werknemers zelf
laten kiezen wanneer ze willen werken.
De voorwaarde is dat ze wel hun uren
maken. Er zijn werknemers die in plaats
van 8 uur beginnen te werken dan om 10
uur beginnen. Ze gaan naar hun werk als
de meeste files zijn verdwenen. De
ochtend kan gebruikt worden om de kinderen naar school te brengen,
boodschappen te doen of een paar uurtjes langer slapen. Omdat je de avond
daarvoor het wat later hebt gemaakt. In de zomer kun je om 7 uur beginnen
zodat je ook weer wat eerder naar huis kunt gaan.
Je gaat naar je werk als het rustig is en je gaat ook weer naar huis als het rustig
is.
Iedereen heeft zijn eigen momenten waarop je het actiefst bent. Je hebt
ochtendmensen en je hebt avondmensen. Avondmensen hebben meer tijd
nodig om in de ochtend op te starten. De concentratie is pas later op de dag op
zijn hoogtepunt. Avondmensen zijn meer actief in de avonduren. Bedrijven zien
dit langzaam in en maken hier gebruik van. Maak gebruik van meest efficiënte
momenten van je werknemers.

Waarom heten werkdagen werkdagen?

Het geldt ook met werken in seizoenen. Het menselijk lichaam reageert ook
beter op zonlicht. Waarom ga je dan niet in de lichte zomer maanden 10 uren
per dag werken en in de winter 6 uren per dag? In de winter is het kouder en
langer donker. Mensen worden moeilijker wakker. Het reizen kan door de
weersomstandigheden bemoeilijkt worden.
In het verleden was dat voor mensen heel normaal om de hele zomer hard te
werken om in de winter rustig te overwinteren. De moderne middelen hebben er
voor gezorgd dat er elk nu elk seizoen gewerkt kan worden.

Neem echte rust
De mobiele telefoon heeft de afgelopen tien jaar wel voor een verandering
gezorgd in ons werken. Mensen zijn overal bereikbaar. Als je niet gestoord wil
worden is het heel makkelijk om de telefoon uit te zetten. 10 Jaar geleden had
je nog geen mobiele telefoon. Laat je niet gek maken maar baken heel goed je
rust momenten af. Rust is niet rustig op de bank liggen en gestrest worden als
er een belangrijke klant belt. Doe eens een weekend helemaal niets.

Flow en passie
Een freelancer met passie heeft helemaal geen werktijden waar hij zich aan
houdt. Als hij om 6:00 uur ʻs ochtend wakker wordt met een geweldig idee
waarmee hij aan de gang wil gaan, dan doet hij dat ook. Als hij ʻs avonds lekker
in zijn flow zit en hij moet stoppen omdat hij vastzit aan werkuren dan duurt het
de volgende dag vaak weer even voordat hij in zijn werkritme zit. Dan kun je het
beste even doorgaan. Het is geen overwerken maar passie voor het werk.
Je springt fluitend je bed uit om aan het werk te gaan. Je vindt het geen
probleem om buiten je werkuren nog even wat extra tijd in een project te
stoppen? Je hebt geen scheiding tussen werk en privé (tot op een zekere
hoogte)? Je weet waar je helemaal vol van bent, het gaat zo makkelijk om
daarmee aan de gang te zijn en je gaat er altijd voor. Dat heet passie.
Als je helemaal vrij bent in het indelen van je uren kun je daar helemaal goed
gebruik van maken. Je kunt daardoor het oude idee loslaten dat een weekend
er is om niets te doen.

Zaterdag staat in de weervoorspelling dat het zondag een
regenachtige dag gaat zijn. Daarentegen is de maandag een
prachtige dag met volop zon. Als de agenda het toelaat kan ik van
de zondag een werkdag maken en van de maandag een vrije dag.
In het algemeen zijn maandag t/m vrijdag de werkdagen in Nederland. Dan is
het grootste gedeelte van de bevolking aan het werk.
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7.

De waarde van geld

In een ver verleden waren de goudsmeden de eerste banken. Zij bewaarden
voor het volk de edelmetalen, zoals goud en zilver. Om deze overeenkomst vast
te leggen werd door de goudsmit een contract opgesteld. Deze contracten
stonden aan de basis van het eerste geld. Het vertegenwoordigde de
hoeveelheid waarde van het goud die de goudsmit in zijn beheer had.

als het ook echt nodig was. Na de tweede wereldoorlog begon de welvaart sterk
te stijgen. Door hogere inkomens kregen wij ook meer te besteden. Er kwamen
meer en goedkopere producten op de markt. Tegenwoordig is kopen een hobby,
zelfs een verslaving voor velen geworden. Een dagje winkelen met het doel om
geld uit te geven is heel normaal.

Geld is een middel. Een middel waarmee je waarde op een makkelijke manier
kunt meenemen. Het is namelijk licht, klein en universeel. Zowel in fysieke vorm
als elektronisch. Geld maakt het makkelijk om waarde te bewaren, te
transporteren, te ontvangen en weer te geven. Vaak denken mensen dat geld
een doel is. Dit is niet waar.
“Geld is geen doel, maar een middel.”
Met geld is veel te koop. Je kunt er goederen, diensten of zelf mensen voor
kopen. Het enige wat je niet met geld kunt kopen is tijd. Tijd is niet te stoppen,
niet te versnellen en niet te vertragen. De klok tikt altijd door.
“Alles is te koop, behalve tijd.”
Omdat tijd niet te koop is is het heel belangrijk om na te denken waarvoor je het
geld gaat gebruiken. Geld is erg belangrijk in het dagelijks leven. Het is de
belangrijkste verbinding tussen werk en het privéleven. Met werken ontvang je
waarde in de vorm van geld die je privé weer gebruikt voor het
levensonderhoud.
Omdat geld een belangrijke rol speelt in het leven is geld een aandachtspunt bij
“het nieuwe werken.” Mensen ruilen tijd om voor geld. Dit is het
beloningssysteem waar werk op is gebaseerd.
“Werk je om te leven, of leef je om te werken?”
Dit hoofdstuk richt zich op het denken over waarde van goederen en werk.
Waarom dit met elkaar verband houdt. Een goede balans vinden tussen werken
en vrije tijd wil graag iedereen. De meesten van ons werken om de rekeningen
te betalen.

The Story of stuff
Zeventig jaar geleden waren de Nederlanders nog een spaarzaam volkje. Ze
spaarden hard voor de dingen die ze nodig hadden. Er werd pas iets gekocht

Annie Leonard heeft dit onderzocht en hierover een boek over geschreven. Ze
noemt dit “The Story of Stuff”. Op haar website is haar korte film hierover gratis
te zien. Kijk op http://www.storyofstuff.com voor deze film. Het Nederlandse
woord wat ik voor stuff gebruik is dingen.
In deze film verteld Annie over de cirkel van werken en geld uitgeven. Een cirkel
is een weg die geen begin en geen einde heeft. Ze schets in de film het beeld
dat consumenten in een moderne maatschappij veel moeten werken om hun
kwaliteit van het leven hoog te houden. De consument in de film is ongelukkig
door het vele werken. Om zijn gevoel te compenseren gaat de consument zijn
verdiende geld uitgeven. Hij gaat dingen kopen die hij helemaal niet nodig
heeft. Of oude dingen vervangen door nieuwe dingen.
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De film gaat niet alleen over het werk- en koopgedrag van de consument. Maar
ook over de gevolgen van overmatig consumeren. Om de dingen te produceren
zijn er fabrieken nodig. Deze hebben energie, grondstoffen en chemicaliën
nodig om de dingen te produceren. Bij het produceren komen ook afvalstoffen
vrij. Er is energie nodig om de producten van de fabriek naar de winkels te
krijgen. Annie vroeg zich af in de film waarom het mogelijk is dat zoveel
producten voor een hele lage prijs in onze winkels kunnen liggen. Wil je het
antwoord hierop weten: Bekijk de film en je weet over 20 minuten het antwoord.
Door de hoeveelheid dingen die consumenten bewaren is er vaak een groot
huis nodig. Dit brengt weer extra kosten met zich mee. Een groter huis is
duurder, het brengt ook meer kosten met zich mee in vorm van belastingen en
de nutskosten.
Als er geen ruimte meer is voor de oude dingen gaan deze met het afval mee.
Afval gaat vaak de verbrandingsoven in of het afval gaat naar een afvalstort om
begraven te worden. Ook hier is weer energie en grondstoffen voor nodig.
Door de film van Annie Leonard was ik geschokt. Zij had een
overzicht gemaakt van hoe de markt nu echt werkt. Het was voor
mij een feest van herkenning.
Ik betrapte mijzelf regelmatig erop dat ik dingen kocht met de
gedachten dat ze mijn leven gingen verbeteren. Maar ze werden
maar enkele keren gebruikt. Daarna verdwenen ze weer in de
doos. Ik bleef de dingen bewaren omdat ik dacht dat ze altijd nog
eens van pas gingen komen. Maar dit gebeurde niet. Ik bleef maar
geld uitgeven aan dingen die ik helemaal niet nodig had. Door dit
gedrag moest ik meer werken om mijn uitgaven op peil te houden.

regel. Ik moet het minstens één keer per week gebruiken. Anders
heb ik het ook niet nodig.
Ik kan het geld maar één keer uitgeven.

Bereik van dingen en delen van dingen
Veel dingen die mensen kopen zijn nodig om een probleem op te lossen. Als
iemand een gaatje in de muur wil boren kopen ze daarvoor een boormachine.
Maar vaak heeft iemand in familie- en vriendenkring ook al een boormachine.
Dan kun je die net zo makkelijk lenen. Een boormachine is voorbeeld van een
ding dat door veel mensen weinig gebruikt wordt. Dan kun je die ook delen.
Wist je dat mensen een boormachine in zijn leven gemiddeld maar negen
minuten gebruiken.
“Bereik is belangrijker dan bezit.”
Bereik is belangrijker dan bezit. Alles wat je kunt lenen hoef je niet te kopen. Je
kunt beter dingen lenen van mensen die het ding al in hun bezit hebben.
Waarom zou je speciaal voor een warme zomer dag een barbecue kopen als je
buren al eentje hebben staan? Die mag je vast wel lenen. Als de buren zelf ook
willen barbecuen, waarom het dan niet samen doen met de buren. Samen
dingen delen is ook socialer.
“Waarom moet het slecht gaan met de economie voordat mensen gaan
carpoolen? Carpoolen is ook een middel om samen geld te besparen. “
Twee jaar geleden kwam mijn auto niet meer door de APK. Met
veel pijn in mijn hart heb ik hem weggedaan. Omdat ik graag weer
een auto wilde ben ik gaan sparen voor een andere.

Nu denk ik heel bewust na over mijn uitgaven. Als ik tegenwoordig
geld uitgeef heb ik er al over nagedacht. Ga ik het echt gebruiken?
Kan ik het eventueel lenen van iemand anders? Zijn er
alternatieven? Zou mijn leven nu beter zijn als ik het in het
verleden al had gekocht?

Sinds ik twee jaar geleden de auto heb weggedaan mis ik het totaal
niet. Het bespaart bakken met geld. Ik ben zelfs selectiever
boodschappen gaan doen. Met de auto kocht ik meer onnodige
dingen. Nu kan ik alleen de boodschappen meenemen die in de
rugzak passen.

Voordat ik iets aanschaf laat ik het eerst een tijdje sudderen. Hoe
duurder het ding is wat ik ga aanschaffen, hoe langer ik het laat
sudderen. Is het duurder dan 100 euro dan denk ik er zelfs langer
dan week over na. Ik lees op het internet de ervaringen van andere
gebruikers. Voor de dingen die ik koop heb ik een hele makkelijke

Van het spaargeld heb ik inplaats van een auto een goede fiets
gekocht. Ook ben ik meer gaan lopen. Sinds ik geen auto meer
heb ben ik ook nog eens vijf kilo kwijt geraakt.
Toch wil ik graag in de toekomst weer een auto. Maar dan niet
meer een privé auto. Maar een auto delen met buren/vrienden.
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Hierdoor ga je de auto alleen gebruiken voor de tochten waarvoor
je echt een auto nodig hebt.

Ik heb mijn televisieaansluiting en de vaste telefoonlijn opgezegd.
Ik keek bijna nooit meer televisie vanwege de lage kwaliteit van de
hedendaagse programma’s. En voor mijn telefoonlijn moest ik elke
maand een vast bedrag betalen zonder dat ik er ook maar 1 minuut
mee had gebeld. Waarom zou ik er dan maandelijks een vast
bedrag voor willen betalen? Van het geld wat ik hiermee bespaar
ga ik nu vaker naar de bioscoop.

Bewust en corporatief inkopen is ook een methode om flink geld te besparen.
Een groenteboer en een slager zijn nu eenmaal een stuk goedkoper dan
groenten en vlees bij de supermarkt. Wil je helemaal goedkoop uit zijn dan is
een bezoek aan de markt zeker een goed idee. Corporatief samen inkopen wil
ook flink helpen besparen. Samen koken met meerdere mensen is ook een
bespaarmiddel.

De programma’s die ik dan toch wil zien kan ik op
uitzendinggemist.nl terug zien.

Variabele kosten of vaste kosten?

Waardebepaling achteraf

Vaste kosten zijn maandelijks terugkerende kosten die je moet
betalen. Variabele kosten zijn kosten waar je alleen voor betaalt als je het
daadwerkelijk nodig hebt. Bij een auto heb je beide kosten: De vaste kosten in
de vorm van de wegenbelasting en de verzekeringskosten en de variabele
kosten in de vorm van onderhoud en brandstof. Ook bij mobiele telefonie heb je
keuze uit vaste of variabele kosten. Bij een abonnement kies je ervoor om
maandelijks een bedrag te betalen. Bij een prepay telefoon betaal je alleen voor
de kosten die je maakt.
Bij “het nieuwe werken” kun je er ook voor kiezen of je voor vaste of variabele
kosten gaat. Bij variabele kosten maak je pas kosten als je er echt gebruik van
maakt. Inplaats van een vast kantoor gebruik maken van freelance plekken en
inplaats van een auto gebruik maken van het openbaar vervoer. Als je geen
vaste kosten hoeft te maken is variabele kosten een goede oplossing.

De laatste tijd is er een nieuw fenomeen bezig in Nederland. Er is een groep
kenniswerkers die hun geleverde diensten en producten laten vergoeden door
waardebepaling achteraf.
Hierbij laat je product of dienst niet meer door een vooraf vast afgesproken
tarief produceren. Maar laat je het product of dienst achteraf door de
opdrachtgever op waarde beoordelen. Hierdoor is de opdrachtgever/klant
verzekerd dat die kwaliteit gaat ontvangen. En de kenniswerker is hierdoor
extra gemotiveerd om een goed product neer te zetten.
Door het gebruik van waardebepaling achteraf ben je niet te koop, niet te huur
en daarom zul je ook geen last hebben van wanbetalers.
Waardebepaling achteraf geeft deze kenniswerkers de mogelijkheid om zich te
laten waarderen naar hun echte waarde.
Een kenniswerker die ik ken vertelde het verhaal dat hij aan een
groot bedrijf advies heeft gegeven. Door dit advies ging een
afdeling slimmer werken met het verkrijgen van informatie van het
internet. Het bedrijf ging hierdoor elk jaar twee weken aan
personeelskosten besparen. De kenniswerker heeft dit advies in één
uur gegeven. Toch liet hij niet een uur consultkosten factureren. Hij
vroeg aan het bedrijf wat zijn advies echt waard was. En het bedrijf
heeft hem hierop een deel van hun besparing overgemaakt.

Goederenruil
Geld vertegenwoordigt waarde. Maar ook Goederen en diensten
vertegenwoordigen een waarde. Waarde druk je niet alleen in geld uit.
televisie of uitzendinggemist? Er is toch geen verschil
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Ik heb een online verlanglijstje met daarop verschillende
cadeautjes die ik ooit hoop te krijgen. Als ik iemand help met een
probleem verwijs ik die persoon door naar mijn verlanglijstje. Zo
heb ik iemand geholpen met een probleem op zijn laptop. In ruil
voor mijn advies heb ik een DVD film gekregen die ik al heel lang
op mijn verlanglijstje had staan.
Er is nog veel te bewerkstelligen met ruilhandel. Ik lever als professional
diensten aan klanten. ZIj kunnen mij hiervoor belonen met waarde. Dit kan in de
vorm zijn van geld. Maar ook in de vorm van goederen. Als ik een website ga
maken voor een café waar ik regelmatig zit te werken. Kan ik dan niet beter in
ruil voor geld vragen of ik een jaar lang op hun kosten broodjes en koffie krijg?
Dat is een overeenkomst waar beide partijen wat aan hebben. Ik heb op mijn
favoriete werkplek koffie en broodjes en het café heeft een website voor een
product wat hij toch al in huis heeft.
Stel je eens voor. De warme bakker bij mij in de straat wil graag
een nieuwe website. Hij vraagt aan mij of ik een website kan
maken voor 250 euro. Ik doe hem het voorstel dat ik de website ga
maken in ruil dat ik een jaar lang elke dag een vers brood mag
ophalen. De bakker bakt toch elke dag broden en ik moet elke dag
toch eten. Door deze overeenkomst is mijn inkomsten 600 euro.
(300 dagen maal een bruinbrood van 2 euro.)
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8.

Lifehacking / Slimmer werken

Kort na het einde van de tweede wereldoorlog in 1945 kreeg de hele wereld te
maken met de babyboom. Tijdens de oorlog stelden veel stellen de komst van
kinderen uit. Na de oorlog was de wereld weer een stukje veiliger. Hierdoor was
er wereldwijd een ontzettende stijging in het aantal geboortes. Deze generatie
van kinderen kreeg de naam de babyboomers.
Nu zijn wij 65 jaar later. Binnenkort zullen al deze babyboomers met pensioen
zijn. Dit kan er voor zorgen dat er een tekort op de arbeidsmarkt gaat ontstaan.
Het aantal vacatures gaat stijgen. Hoe kan dit tekort aan personeel worden
opgevangen? Hier zijn een paar scenarioʼs;
•

De arbeidsmarkt gaat harder en langer werken om het tekort aan
werknemers op te vangen. Dit kan in de vorm van langere werkdagen of de
zesdaagse werkweek.

•

•

De arbeidsmarkt haalt zijn nieuwe arbeidskrachten van buiten Nederland.
De babyboom was in heel Europa. Hierdoor kan het personeelstekort in de
hele Europese unie zijn. De tekorten opvullen met werknemers van buiten
Europa behoort dan tot de scenario’s.
Werkzaamheden uitbesteden aan andere (lage lonen) landen. Nederland is

•
•

al eeuwen een handels- en diensten land. Veel productie kan economisch in
Nederland niet meer uit.
Gepensioneerden langer laten doorwerken.
De arbeidsmarkt gaat slimmer werken.

In dit hoofdstuk ga ik een paar slimmer werken methodes met jullie delen die ik
zelf dagelijks gebruik.
Een groep freelancers in Nederland past lifehacking al op grote schaal toe in
hun dagelijkse werk en leven. Door hun manier van werken zijn ze snel op de
hoogte. Hebben ze veel taken sneller verwerkt en liggen ze voor op het normale
bedrijfsleven.

Weblogs en boeken over lifehacking en slimmer werken
Over lifehacking en slimmer werken is de afgelopen jaren heel veel geschreven.
De bronnen die ik gebruik zijn weblogs en boeken. En ze zijn alemaal gratis
beschikbaar.
Weblogs
•

Lifehacker.com

De originele Amerikaanse lifehackers website.

•

Lifehacking.nl

De nederlandse Lifehackers site.

•

Zenhabits.net

Een weblog die tips geeft over het minimaliseren van
het leven om gelukkiger te zijn.

Boeken
Over slimmer werken zijn goede boeken verschenen, te verkrijgen bij de betere
boekwinkels. Ze zijn ook allemaal als gratis downloaden te krijgen vanaf: http://
lifehacking.nl/gratis-downloads/

De arbeidsmarkt gaat slimmer werken is het scenario waar ik het in dit
hoofdstuk over ga hebben. Slimmer werken heeft in Nederland zijn naam
gekregen op het moment dat lifehacking hier begon door te breken. Lifehacking
is het zoeken naar methodes om slimmer te werken. Dit is te bereiken door
bestaande werkmethodes tegen het licht aan te houden en waar nodig stappen
te veranderen dat het sneller en leuker is. Slimmer werken gaat over het
versimpelen van veel voorkomende stappen. Slimmer werken gaat ook over het
gebruiken van nieuwe technieken die het werk sneller en makkelijker maakt.
Hacken betekent het aanpassen van een bestaand iets naar je eigen wensen.
Het woord hacken is niet alleen van toepassing op computers. Hacken is een
algemeen woord wat voor heel veel dingen gebruikt kan worden.
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•

100 Lifehackingtips

De auteurs van lifehacking.nl

•

Slimmer werken vanaf nu!

Anja Wassenaar

•

Upgrade your life

Gina Trapii

•

Zen to done

Leo Babauta
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Hieronder Gettings Things Done en Zen To Done in een notendop. Het gaat om
een mappensysteem. Je verzamelt taken in de inbox. Daarna geef je de taak
een plek in één van de anderen mappen.

Taken
Het meeste voordeel bij slimmer werken behaal je met een goed takenbeheer.
Niet bulken, maar batchen
Grote taken die geen deadline hebben mag je opdelen in meerdere minitaken.
Inplaats dat je de taak in één keer achterelkaar uitvoert verdeel je de taak over
een langere periode in kleinere taken.
Hele grote taken kun je achterelkaar uitvoeren. Ik noem dat bulken,
maar wat ik liever doe ik het batchen. Ik had een rommelkamer in
mijn huis die ik al jaren wilde opruimen. Elke keer als ik daar aan
de slag wilde dan was ik een uur aan het opruimen en kwam het
weer in de vergetelheid. Ik las op het internet de 5 minuten regel.
Ik deelde de opruimtaak op in elke dag 5 minuten opruimen. Elke
dag voor het eten ging ik met een kookwekker 5 minuten
opruimen. Na een maand was de hele kamer netjes.
Deze methode werkt heel goed bij het huishouden. Elke dag 15 minuten
schoonmaken is makkelijker dan één keer per maand een hele grote
schoonmaak te hebben van een paar dagen.

Map

Omschrijving

Inbox

De inbox is de verzamelbox. Hierin leg je alles neer wat je
tegenkomt. Dit kan taken zijn die je gaat uitvoeren. Maar ook
dingen die je ontvangt: Zoals brieven. De inbox gebruik je om
dingen tijdelijk in te leggen totdat het een bestemming heeft.
Probeer de inboxen die je hebt te beperken. Denk aan één
inbox voor e-mails, één inbox voor alles wat je aan post
ontvangt en één inbox voor taken.

Now

Is de taak in je inbox uit te voeren in twee minuten. Voer die
taak dan meteen ook uit.

Today

Alle taken die vandaag klaar moeten plaats je in de today
map. Dit zijn de taken die een hoge prioriteit hebben. Als de
today map leeg is kun je vanuit de next map nieuwe taken
verplaatsen naar de today map en verder gaan met werken.

Next

De next map bevat de taken die niet de hoogste prioriteit
hebben. Deze taken voer je uit nadat de taken in de today
map zijn uitgevoerd.

Someday

In de someday/maybe map plaats je de taken die helemaal
geen prioriteit hebben. Zijn alle taken in de today en next map
verwerkt, dan mag je aan de taken in de someday/maybe
werken.

Getting things done / Zen to done
Een veel gebruikte methode om taken een prioriteit te geven is de “Getting
Things Done” methode. De Amerikaan David Allen heeft zijn jarenlange ervaring
als productiviteitscoach gebruikt om een boek te schrijven over taken
management. Getting Things Done is een mix van Psychologie en prioriteiten
geven. David Allen kwam erachter dat mensen hun denkcapaciteit voor een
groot gedeelte gebruikte om de taken te onthouden. Je moet jezelf aanleren om
dingen op te schrijven. Zodat je hoofd leeg blijft voor andere creative
processen. Elke keer als je een taak opschrijft ga je die daarna een plek geven.
Getting Things Done is een bewezen techniek die veel kenniswerkers dagelijks
gebruiken om een grip te houden op de grootste stroom aan taken die op hun
afkomt.
Helaas is Getting Things Done door David Allen erg uitgebreid geschreven.
Voor veel mensen is het boek daarom iets te overweldigend. Leo Babauta heeft
daarom Getting Things Done voorzien van een nieuw jasje en dit Zen To Done
genoemd. Leo Babauta heeft alleen de essentie van Getting Things Done
gebruikt om hiervan een versimpelde uitvoering te maken.
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/maybe

Delegeren

Probeer niet alle taken zelf uit te voeren. Is iemand in een
bepaalde taak veel handige of sneller in het uitvoeren,
delegeer dan de taak naar die persoon.

Prullenbak

Niet elke taak is belangrijk. Daarom mag je best taken
afketsen en daarom naar de prullenbak verplaatsen.
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Bij mij komen alleen de e-mails die echt belangrijk zijn in mijn
INBOX. Alle andere e-mails zijn verwerkt door regels. Alle
nieuwsbrieven die ik ontvang gaan automatisch naar een
nieuwsbrieven map. De e-mails die ik ontvang van sociale media
websites gaan naar mijn netwerk map. Zo blijft mijn INBOX vrij
van niet belangrijke e-mails.

Slimmer omgaan met e-mailen
E-mailen is één van de oudste pijlers van het internet. Het is een krachtig en
veel gebruikt communicatiemiddel. Helaas zijn we met het gebruik ervan een
beetje doorgeschoten. E-mailʼs hebben het voordeel dat ze meteen verstuurd
kunnen worden en door de andere partij meteen gelezen kan worden. Hierdoor
is er een verkeerd beeld over e-mails ontstaan. Veel mensen gaan er vanuit dat
e-mailen automatisch leidt tot een snelle respons.
Ik controleer één keer mijn brievenbus. Als er post ligt dan neem ik
die mee naar mijn woonkamer om het te verwerken. Alles wat niet
belangrijk is gooi ik meteen in de oudpapier bak. Post die wel
belangrijk is verwerk ik op een vast moment in de week.
Waarom controleer ik elk uur mijn e-mail? Ik kijk welke e-mails ik
heb ontvangen. Ik lees ze maar laat ze dan in mijn INBOX staan.
Als ik dit zou vertalen naar naar mijn echte leven. Dan loop ik elk
uur naar de brievenbus om te controleren of ik nieuwe post heb.
Als er post is dan scheur ik de envelop open om de post te lezen en
daarna gooi ik de post weer terug in de brievenbus.
Dit is nu veranderd. Ik controleer nu nog maar twee keer per dag
mijn e-mails. Ik verwerk ze ook meteen. Volgens het “Gettings
Things Done” model geef ik elke nieuwe e-mail een prioriteit. Emails die ik niet belangrijk vind wis ik of ik verplaats ze naar een
archiefmap.

Mail mag je soepel behandelen.

Ik ontvang regelmatig e-mails met daarin een verzoek of ik iets
binnen een paar uurtjes kan doen. Ik behandel deze e-mails als
normale post. Als het echt belangrijk is dan bellen ze maar.

RSS

Er is een ongeschreven regel die zegt dat je voor elk persoonlijke e-mail
ongeveer 20 minuten nodig hebt om te verwerken. Deze 20 minuten is inclusief
het beantwoorden en het eventueel uitvoeren van de taak in de e-mail.

Als een kenniswerker voor zijn werk veel websites leest kan een RSS feed
helpen om veel tijd te besparen. RSS is een methode die er voor zorgt dat de
informatie naar je toekomt, inplaats van dat je naar de website gaat. Met behulp
van een programma of een website is de RSS feed zichtbaar. Bijna elke
website biedt een RSS feed aan.

“Voor elke e-mail die je ontvangt heb je 20 minuten nodig om die te verwerken.”
Regels aanmaken
Elk modern e-mail programma en e-mail website biedt de mogelijkheid om
regels aan te maken. Deze regels kun je gebruiken om veel binnenkomende emails al te verwerken.
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Ik lees elke dag 180 websites. Zonder dat ik ook maar naar één van
die 180 sites te zijn geweest. Hoe doe ik dat? Ik gebruik RSS.
Google Reader controleert voor mij op al deze 180 sites wat de
laatste berichten zijn. Van al deze berichten maakt Google Reader
een overzicht. Terwijl ik een bakje koffie drink scroll ik door het
overzicht heen. Als ik mijn koffie op heb gedronken heb ik alle
berichten gelezen.
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RSS is ontzettend handig voor websites die maar weinig nieuwe
berichten plaatsen. Vroeger surfte ik regelmatig naar die sites toe
om te zien of er een nieuw bericht was. Maar als er niets nieuws
geplaatst was had ik toch weer kostbare tijd verspild. Met RSS kan
ik nu 180 van deze websites volgen. De techniek doet voor mij het
werk.

computers en mobiele telefoons te synchroniseren. Handig als je een laptop,
een vaste computer en een mobiele telefoon met internet hebt. Je kunt overal
bij de informatie komen. En heb je een keer niet je eigen computer bij de hand,
dan kan je via de website van Evernote ook bij de informatie komen. Evernote
heeft mij het afgelopen jaar geholpen om naar een compleet papierloos archief
te komen. Alle papieren die voor mij belangrijk zijn worden ingescand en in
Evernote geplaatst met enkele herkenbare tags zodat ik de informatie altijd
binnen enkele seconden terug kan vinden.

“RSS, lees een paar honderd websites in maar een half uurtje.”
Een gratis RSS reader is Google reader. Deze is gratis te gebruiken op:
www.google.com/reader/

Vroeger deed ik mijn papieren-archief in mappen. Mijn archief
groeide en groeide en werd steeds groter. Het nam steeds meer
ruimte in. Het terug vinden van informatie was ook een flink
karwei.

Een papierloos kantoor met Evernote
Evernote is programma wat ontworpen is om informatie te verzamelen en te
archiveren. De kracht van Evernote is zijn zeer krachtige zoekfunctie die zoekt
in titels, tekst en zelfs in afbeeldingen. Het programma is hierom zeer geschikt
voor een papierloos kantoor.

Tijdens een vakantie heb ik een krachtige papier-scanner geleend.
Deze scanner kan automatisch meerdere pagina achter elkaar
dubbelzijdig inscannen. In een paar avonden tijd heb ik mijn
volledige papieren-archief ingescand en in Evernote geplaatst.
Ik verzamel elke week alle papieren die ik wil bewaren. Elke
zondag pak ik mijn scanner en digitaliseer ik deze papieren. Het
digitaal hebben van mijn archief scheelt flink in ruimte in mijn
huisje. Ook zijn mijn gegevens nu veilig tegen brand en diefstal.
Het terug vinden van informatie is een makkelijker dan ooit. Elk
jaar moet ik formulieren voor de gemeente invullen. Hierbij moet
ik allemaal persoonlijke papieren bijvoegen. Normaal ben ik hier
anderhalve uur mee bezig. In 2009 was ik met Evernote in 15
minuten klaar.
Evernote is gratis in gebruik. Je mag maandelijks dan 40 MB bewaren. Wil je
meer informatie bewaren in Evernote. Dan kan je voor 5 dollar per maand een
abonnement nemen.
Je kan het downloaden vanaf: www.evernote.com

Dropbox - De online documenten map
Snel zoeken in Evernote
Evernote synchroniseert de informatie met de Evernote servers op het internet.
Je hebt hierdoor meteen een backup van alle informatie. De synchronisatie
maakt het ook mogelijk om de informatie in Evernote tussen meerdere

Dropbox is een alles in één oplossing voor het back-uppen en delen van
documenten. Het is een gratis programma die een map op de computer in de
gaten houdt. Dropbox synchroniseert alle bestanden in die map met een
beveiligde server op het internet. Elke keer als er een verandering optreed in de
map geeft Dropbox deze verandering meteen door aan de internet server.
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belangrijke projecten synchroniseert. Als op een dag mijn laptop
stuk gaat of iemand steelt de laptop dan ben ik mijn belangrijke
gegevens niet kwijt. Deze staan ook op de Dropbox server.

Dropbox is helemaal ideaal bij als je meerdere computers in bezit hebt. Het
synchroniseert de map bij alle computers op het netwerk. Je hoeft dan niet een
USB pen te pakken om het document van de ene naar de andere computer te
transporteren.

Ik koop een nieuwe laptop en installeer daarop Dropbox. Na een
synchronisatie staan al mijn belangrijke documenten weer terug op
laptop.

Dropbox bewaart een reserve-kopie van alle bestanden elke wijziging die er
plaatsvindt aan een bestand. Mocht je per ongeluk een fout maken in een
belangrijk document. Met Dropbox zet je de laatste versie terug.

Dropbox is ook ideaal om bij mijn bestanden te komen als ik mijn
laptop niet bij me heb. Ik kan elke willekeurige internet computer
gebruiken om bij mijn bestanden te komen.
Dropbox is gratis te krijgen op www.dropbox.com

Google documenten

Dropbox is makkelijk bestanden delen en backuppen
Bij Dropbox krijg je gratis twee gigabyte aan ruimte op de server. Meer dan
voldoende voor de meeste mensen. Voor meer ruimte kun je abonnement
nemen. Een krachtig eigenschap van Dropbox is dat je ook andere mensen
kunt uitnodigen om aan bestanden te werken. Je kunt per map aangeven welke
personen erin mogen. Dit is handig als je grote projecten hebt waar meerdere
mensen aan werken.
Ik heb Dropbox ingesteld dat hij mijn documenten map, mijn
boeken map, mijn belangrijke wachtwoord map en mijn map met

Google documenten, de tekstverwerker op internet.
Google documenten is een online tekstverwerker die twee grote voordelen
heeft. De tekstverwerker draait volledig in een internet browser. Je kunt het dus
op elke computer gebruiken. Je hebt er niet je eigen computer voor nodig om er
gebruik van te maken. Het tweede grote voordeel is dat je de bestanden waar je
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aan werkt op de server van Google Documenten kunt laten staan. Dus je hoeft
de bestanden niet bij je te hebben op een USB pen of een CD-ROM. Doordat
alle bestanden online staan bij Google Documenten kun je ook makkelijk
andere mensen toegang tot deze bestanden geven. Er kunnen meerdere
mensen aan hetzelfde document werken.
Als je een tekstverwerker alleen gebruikt om korte teksten mee te schrijven is
Google documenten ideaal.
Google documenten is gratis te gebruiken op: www.google.com/documents

Google kalender
Je kunt op verschillende manieren je kalender bijhouden. De oude manier is
met een papieren agenda. Maar ook op een mobiele telefoon, computer of een
PDA is ook al jaren een mogelijkheid.
Waarom ik Google Kalender gebruik? Vanwege de synchronisatie.
Mijn mobiele telefoon is altijd verbonden met het internet. Elke
keer als ik een iets in mijn agenda plaats op de mobiele telefoon
synchroniseert dit ook met het Google Kalender. Zodra ik met mijn
laptop werk, synchroniseert die met Google Kalender. Een ander
groot voordeel van Google Kalender is dat ik andere mensen mijn
agenda kan laten inzien. Het is heel makkelijk om afspraken met
andere mensen te maken. Ik heb weer toegang tot de agenda van
mijn vriendin.

De kalender Online
Google kalender is gratis te gebruiken op: www.google.com/kalender

Google kalender is één van de betere online kalenders. Het biedt ook hele
goede synchronisatie mogelijkheden voor elektronische agendaʼs die je lokaal
op je computer of je mobiele telefoon hebt draaien. Dit houdt in dat je afspraken
die je invoert op je computer en/of mobiele telefoon ook naar Google Kalender
gaat.
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9.

Marketing bij “het nieuwe werken”

Klanten zoeken het bedrijf op

Bij “het nieuwe werken” hoort ook een nieuwe manier van marketing. Wat zijn
de kenmerken van de marketing bij “het oude werken” en de marketing bij “het
nieuwe werken?”
De oude marketing

De nieuwe marketing

Bedrijven zijn gesloten met
informatie.

Bedrijven zijn open met informatie.

Bedrijven zoeken de consumenten
op.

Consumenten zoeken het bedrijf op.

Marketing is één richtingsverkeer.

Marketing is twee richtingsverkeer

Bedrijven gaan niet in dialoog met de
consument.

Bedrijven gaan in dialoog met de
consument.

Geld is het middel om de boodschap
te verspreiden

Mensen zijn het middel om de
boodschap te verspreiden

Marketing is opdringerig

Marketing is niet opdringerig.

Doordat het bedrijf open is met informatie komen de klanten naar het bedrijf toe.
Zij willen graag meer informatie over de producten hebben. Als een bedrijf die
geeft trek het daarmee nieuwe klanten. En is het bedrijf de bestaande klanten
beter van dienst.
De marketing is twee richtingsverkeer
Bedrijven betrekken de klanten bij de marketing. Zij vragen de consument om
feedback. Bedrijven gebruiken bijvoorbeeld sociaal media sites en weblogs
hiervoor.
Bedrijf gaat in dialoog met de klanten
Bedrijven gaan meer in het openbaar communiceren met de klant. Via websites
is er open communicatie over producten. Ook gaan bedrijven in dialoog met
klanten op Twitter.
Mensen als middel om de boodschap te verspreiden
Inplaats dat bedrijven grote marketingbudgetten gebruiken, zetten ze mensen
in. Mensen die tevreden zijn over een bedrijf gaan er over praten. Ook het
inzetten van virale marketing is een middel die bedrijven tegenwoordig inzetten.

Open met informatie
Er is een merkbare trend bij bedrijven. Zij geven steeds meer informatie over
zichzelf en hun producten. Hier kun je denken aan: Hoe is het product
geproduceerd. Wat doen ze voor het milieu. Maar ook geven ze informatie over
de dingen die er fout gaan binnen het bedrijf. Bedrijven geven zelf excuses voor
gemaakte fouten. De consumenten raken door deze informatie meer betrokken
bij het bedrijf.
Dat is een grote tegenstelling met een aantal jaar geleden toen de meeste
bedrijven nog helemaal gesloten waren met informatie. Ze lieten zo weinig
mogelijk los over de productie. Eventuele fouten kwamen helemaal niet naar
buiten.

Virale marketing is een marketing methode waarbij mensen de boodschap
verspreiden. Je kunt hierbij denken aan een YouTube filmpje van het bedrijf met
een boodschap. Als de boodschap goed is, of grappig gaan mensen deze
vanzelf verspreiden naar anderen mensen.
Geen opdringerige marketing
Doordat mensen de marketing verspreiden gaat de marketing ook veel
gerichter. Bedrijven kunnen hierdoor gerichter de marketing doen. In de oude
situatie werd de oude massamedia zoals televisie en kranten ingezet. Dit had
als groot nadeel dat daarmee ook de verkeerde doelgroep werd aangesproken.

De kracht van de consument
Het internet heeft er niet alleen voor gezorgd dat bedrijven makkelijker
communiceren. Maar de consumenten maken er ook volop gebruik van.
Consumenten kunnen heel makkelijk hun mening over een product naar een
groot publiek communiceren. Hierdoor is de consument krachtiger dan ooit.
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De consumenten laten hun tevredenheid of ontevredenheid maar al te makkelijk
weten op weblog, Twitter, forums of vergelijkingswebsites. Op websites als
www.tweakers.net en www.kieskeurig.nl discussiëren en reviewen
consumenten volop over producten en winkels.

•

•

Ik heb al heel vaak een aankoop niet gedaan omdat ik er
onderzoek naar gedaan heb. Het product bleek de verwachtingen
bij ander consumenten niet waar te maken. Maar ik heb ook een
keer een product niet gekocht omdat ik op de website van de
fabrikant er te weinig informatie over kon vinden.

Opencoffee is een maandelijks terugkerende bijeenkomst waar ZZP’ers vrij
kunnen aanschuiven voor een lekker bakje koffie. Opencoffee is in bijna elke
grote stad in Nederland en iedereen is welkom. www.opencoffeeclub.nl
De Naamlooz borrel is elke vrijdagavond op een andere plek in Nederland.
Hier komen veel ZZP’ers na hun werk samen om contacten te onderhouden.
Door de grote gezelligheid is het elke week drukker. www.naamlooz.nl

Op mijn weblog heb ik een review geschreven over KPN
Digitenne. In mijn review was ik helemaal niet tevreden over het
product. Mijn review is al door 20.000 bezoekers gelezen. Wat
voor impact heeft dit gehad over hun beslissing om KPN Digitenne
wel of niet te nemen?

Personal branding
Ook een ZZPʼer is een bedrijf. Hij of zij zal zichzelf ook op de markt zetten. Als
je niet bekend bent zullen er ook geen klanten en/of opdrachten naar je toe
komen. Voor kleine bedrijven is personal branding een marketing oplossing. Je
zet jezelf niet als een bedrijf maar als een persoon op de markt. Het internet is
een heel handig hulpmiddel hierbij. Met behulp van Twitter, Weblogs en sociaal
media websites zetten deze ZZPʼers zichzelf op de kaart. Het gebruik van de
marketing vorm kost niets tot weinig geld. Het enige wat het vraag is tijd.
Een steeds grotere groep van ZZP’ers zie ik op Twitter actief. Zij
vertellen over hun dagelijkse leven en werk.

De Naamlooz borrel in Groningen

Twitter
Twitter is een website waarop de gebruiker korte berichten kan versturen. Deze
berichten deelt Twitter met de volgers van de gebruiker. De gebruiker kan zelf
ook andere gebruikers van Twitter volgen.
Twitter is een sociaal media site. Dit betekent dat de gebruikers van Twitter
andere gebruikers kunnen volgen. Maar ook andere gebruikers kunnen de
gebruiker volgen. Wie iemand anders volgt krijgt de korte berichten te lezen.

Voor al mijn foto opdrachten die ik in het verleden heb gedaan ben
ik gevonden door mijn werk gratis te delen. Bijna al mijn foto’s zet
ik met een Creative Commons licentie op flickr.com. Ik deel mijn
werk gratis voor iedereen. Op Twitter en mijn weblog schrijf ik over
deze opdrachten. Dit heeft mijn bereik nog verder vergroot.

Netwerken en Borrels
Personal marketing is ook je gezicht laten zien. Laat andere mensen zien wie je
bent en wat je kunt. Dit kun je bewerkstellig met persoonlijk contact. Als mensen
je persoonlijk kennen maakt dat meer indruk dan een advertentie in een krant.
Plekken om oude contracten te onderhouden en nieuwe contacten te maken
zijn bij opencoffee, borrels, festivals of congressen.

Door de simpelheid van Twitter is het door iedereen makkelijk te gebruiken. In
een invoerveld met een maximum van 140 tekens plaats je het bericht. Dit
bericht krijgt iedereen toegestuurd die jou volgt. ZIj kunnen op dit bericht
reageren door een bericht terug te sturen, of het bereik van het bericht te
vergroten door het door te sturen. Zo kan een bericht de hele wereld overgaan.
Bij Twitter kan de gebruiker andere mensen op Twitter volgen. Bijvoorbeeld
mensen die in dezelfde regio wonen of mensen die in hetzelfde vakgebied
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werken. Mensen die hele interessante berichten plaatsen hebben daarom veel
volgers.
Elke gebruiker mag zelf bedenken hoe hij of zij Twitter gebruikt. De ene gebruikt
het om fotoʼs te plaatsen van zijn katten, de ander verteld het nieuws van een
klein dorpje. En weer andere gebruiken het als klaagplaag over in de file staan.
Wat de afgelopen jaren wel bewezen is dat Twitter hard op weg is om uit te
groeien naar het krachtigste communicatie middel wat de aarde ooit gezien
heeft. Nieuws gaat sneller dan ooit. Waar in het begin grote media bedrijven
nog verantwoordelijke waren voor het nieuws is met Twitter de gewone man nu
ook in staat om nieuws te verspreiden.
“De manier van communiceren die door Twitter is bedacht is bezig onze manier
van communiceren in de wereld te veranderen. “
Twitter is een methode om heel snel te kunnen lezen wat er in de wereld
gebeurt, waar je vrienden en collegaʼs mee bezig zijn en wat de nieuwe trends
zijn op het internet.

Twitter - krachtigste communicatie middel ooit?
www.twitter.com

Weblog
Een weblog mag je zien als een online dagboek. Bedrijven en ZZPʼers
gebruiken een weblog om hun specialisme te vertellen, hun ontdekkingen en
hun handige tips te delen met de bezoekers. Het webloggen heeft
meegeholpen om iedereen zijn eigen uithangbord te geven op het internet. Je
hebt een eigen plek waar je over jezelf, je ideeën en je werk kan schrijven. Je
kunt bloggen over maatschappelijke problemen, lekkere recepten of over de
Cavia.
Een weblog is een website die de berichten op chronologische volgorde plaatst.
De weblog heeft als groot voordeel dat de schrijver de vrijheid heeft om op de
blog zijn verhaal en mening te uiten. Bezoekers hebben op een weblog de
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mogelijkheid een om reactie te geven op een bericht. Dit geeft de mogelijkheid
dat de schrijver en de bezoekers met elkaar in dialoog gaan.
Als bedrijf kun je de weblog gebruiken om jouw bevindingen te delen met de
wereld. www.smedingconcepts.nl/weblog/ is een goed voorbeeld van een
weblog die regelmatig een artikel schrijft over het internet. Het bedrijf geeft
gratis artikelen weg in als vorm van marketing.

Een bedrijfsweblog die handige tips geeft.
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10. Veranderingen in het boek
28 februari 2010
Eerste uitvoering van dit boek.
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11. Bronvermeldingen

Ervaringen

Wat heeft mij beïnvloed en geïnspireerd tot het schrijven van dit boek?

•
•

Papier
•
•

Getting Things Done - David Allen
Zen to Done - Leo Babauta

•

Great palace to live – jaargang 3 uitgave 1. 21 mei 2008

Websites
•
•
•

http://green-desk.ning.com/
http://www.rongen.com/nederlands/paradox/weerstand.htm
http://www.leren.nl/cursus/management/intro/managerial-grid.html

• http://www.myintervals.com/blog/2008/03/10/how-toassemble-a-web-design-team-based-on-the-a-team/
•
•

http://www.wellingtone.co.uk/blog/?p=73
http://www.dropbox.com

• http://www.nrcnext.nl/loopbaan/article1084360.ece
Mensen
•
•

Martijn Aslander
Nynke Bout

•
•
•
•
•

Coen de Jong
Michiel Wijgmans
Dani’el van der Berg
Anja Wassenaar
Herman Kopinga

•

Yen Chuong

Wikipedia
•
•
•

http://nl.wikipedia.org/wiki/Weblog
http://nl.wikipedia.org/wiki/MoSCoW-methode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done

•

http://en.wikipedia.org/wiki/Managerial_grid_model
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Ervaringen met cowork.in in Utrecht. 2 mei 2008. Seats2meet utrecht
Lifehacking academy in Amsterdam, Maarsen en Groningen
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12. Over auteur
Rienk is een chaoot die lineariteit in zijn leven probeert te brengen.
Kritisch van buiten maar een kind van binnen.
Zoek iemand die hier een stukje over wil schrijven
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