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• Introductie PWN 

• Het project PWNext 
o Historie 
o Doelstellingen 
o Aanpak 

• Rondleiding 



1919 Besluit tot oprichting PWN door       
 de Staten van Noord-Holland  

1934 Opdracht tot beheer van de  
             provinciale landgoederen 
1956 Start infiltratie oppervlaktewater 
  in de duinen 
1990 Verzelfstandiging tot N.V. PWN  

Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
1997 Fusie tussen WLZK en PWN 
2002 Reorganisatie PWN 
2009  Oprichting PWN Technologies  

Introductie PWN



Drinkwater

Natuur en Recreatie 



• In Nederland 10 drinkwaterbedrijven 

• Sinds 1950 sterke concentratie 

• PWN is 4e in omvang 

PWN in waterleidingland



Het project PWNext

Dat is ‘het Nieuwe werken’ en daar hoort ook een andere, 
flexibele manier van werken bij, gericht op maximaal 
gelukkig zijn in/door je werk



Historie 

• Huisvestingsprobleem 
• Installaties Velserbroek verouderd 
• Tijdelijke huisvesting (bouwkeet) Heemskerk 
• Kosten werkplekken 

Onderzoek naar alternatieven –> keuze Velserbroek als 1 locatie



Velserbroek voor de verbouwing

Tijdelijke huisvesting Heemskerk 



Doelstellingen PWNext

• Huisvesting: doelmatig + duurzaam 

• Betere samenwerking over grenzen van team en sector heen 

• Aantrekkelijk worden en blijven op de arbeidsmarkt 

• Bevorderen kennisdelen en innovatie
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Wat levert PWNext voor de medewerkers op? 

Een plek uitzoeken die bij je 
activiteit past 

Een plek uitzoeken waar je 
je goed bij voelt

Met meer plezier en trots 
samenwerken

Meer communiceren,  
minder vergaderen

Overal en altijd 
 kunnen werken

Meer collega’s ontmoeten  
en vinden 

Ëén PWN = samen in 1 
kantoorgebouw

De juiste informatie snel 
kunnen vinden

Sneller en beter  
resultaat behalen

De juiste informatie snel 
kunnen delen

Meer kennis delen =  
meer leren

Werken op basis van 
vertrouwen en resultaat

Werken in een  
inspirerende omgeving

Keuzes kunnen maken  
en ook doen
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• Virtueel 

• Mentaal 

• Huisvesting

Drie sporen



Virtuele spoor
Informatie voorziening en ICT 
• We gebruiken en versturen Informatie digitaal 

• We kunnen elkaar bereiken en vinden op welke werkplek dan ook 

• Alle kennis en informatie is in principe digitaal beschikbaar 

• We maken afspraken: agenda’s open, gebruiken Yammer en Lync 

• We hebben (mobiele) middelen om op elke plek te kunnen werken 



Follow me

TV in de huiskamers



Mentaal spoor

• Nieuwe stijl van samenwerken in een andere omgeving 

• Hoe breng je werk en privé in een goede balans 

• We leren digitaal te werken 

 



Excursie. Naar de Provincie, Houtplein Haarlem 

Bewustwordingsessie. Na de excursie met ambassadeur(s) 

Cursus. Vergaderen (presence consultants). Activiteitgericht werken 

Werkstijlindicator. 

Alle activiteiten rond digitaliseren 

Evaluatiebijeenkomsten. Gedeeld beeld krijgen 
  

PWNext standaardprogramma



Hoe bereiken we dit?

Met behulp van: 
• Leiderschapsprogramma 
• Medewerkerprogramma 
• Specifieke trainingen 
• PWNext Leidersteam en PWNext Ambassadeurs 
• Meten is weten (monitoren en waar nodig bijsturen) 
• Nazorg en evaluatie



Wat betekent dat voor leidinggevenden?

• Cruciale rol in ontwikkeltraject: verantwoordelijk voor het slagen van 
PWNext 

• Te sturen op afspraken die we onderling maken 
• Vertrouwen te hebben 
• Verantwoordelijkheid te geven 
• Keuzevrijheid te geven 
• Inzicht hebben in de capaciteiten en talenten van mensen 
• Te verbinden



Fysiek spoor

• Het gebouw en de faciliteiten zijn van iedereen 

• Het gebouw stimuleert spontane ontmoetingen, samenwerken en 
ontmoeten doen we centraal 

• Het gebouw stimuleert een nieuwe (samen)werkstijl 

• We maken gebruik van activiteitgerichte werkplekken



523  medewerkers 

23% niet op kantoor. 
64% beeldschermwerk 
13% overleg

Dit heeft PWNext opgehaald …
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Faciliteit Aantal 
medewerkers

Werkplek/overleg 
factor

Vraag Aanbod

Primaire 
werkplek* 530 0,7 371 377

Secundaire 
werkplek 530 0,1 53 60

Tertiair/overleg 
werkplek 530 0,35 185 232

* primaire werkplek is volledig geoutilleerde en ergonomische werkplek

Werkplekken



Praktische regels

Zo doen wij het bij PWN:  
Zo zorgen wij er samen voor dat, iedereen, elke dag opnieuw een frisse 

start maakt. 

• Wij eten niet op de werkplek 
Even snacken of lunchen? Dat doe je in de “huiskamer” of “de Plaza” 

• Wij hebben geen vaste werkplek 
Langere tijd van je werkplek of vergaderen? Maak ruimte voor collega’s en 
neem je spullen mee


