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DE TOEKOMST VAN WERK
Inzicht in de toekomst van werk en de omgeving waarin wij 

werken



Experience Design | Nick Lettink Msc

Who am I?

Nick Lettink Msc. l Workplace Strategist at YNNO

Workplace Strategy & Future of Work
Experience Economy & Employee Experience
Evidence Based Design & Workstyle and Persona Analysis 
Holistic Space Design & Workplace Change Management



Experience Design | Nick Lettink Msc

YNNO is gespecialiseerd in het ontdekken, 
definiëren, ontwerpen, opleveren en gebruiken 
van uw nieuwe manier van werken. 

Wij helpen uw organisatie om de prestaties 
van uw werk op een hoger plan te brengen. 
Uw organisatie kan daarmee haar eigen 
ambities op dit gebied waarmaken en een 
nieuw niveau van presteren bereiken. 
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Maatschappelijke 
ontwikkelingen die de 
manier waarop wij 
werken beïnvloeden



Verregaande 
digitalisering

Samenwerken met 
robots

Aantrekken 
van talent 

Toename complexe 
taken 

Samenwerkings-
verbanden

Verandering in 
mobiliteit

Minder werken, meer 
‘vrije tijd’ 2018 – 2025 - 2040



Heden
Hoge aanwezigheid op kantoor

Administratief werk
Ambities digitaal werken

Werken in een lijnorganisatie
Weinig ‘externe’ medewerkers

Wat of talent start
2025

(digitale) samenwerking
Aantrekken van talent

Identiteit
Derde werkplekken

Complexiteit
Werkdruk

Luxe dienstverlening commodity

2040
Complexiteit
Digitalisering

Zelfvoorzienend
Specialisme

Meerdere werkgevers
Campus

Multi-transport
Toegang tot talent
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Optimalisatie van 
werkprocessen

Digitale 
netwerkorganisatie Flexibilisering Big data & smart 

building

flexibele 
arbeidsrelaties

Hoogwaardige 
huisvesting

Gedifferentieerd 
gebruik huisvesting

Verbindend en 
coachend managen



Meer direct toepasbare tips? Lees:
De Veranderende Manier van Werken 

www.ynno.com
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Conclusie
Door 
maatschappelijke 
ontwikkelingen naar 
een adaptieve 
organisatie

Conclusie
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De vijf belangrijkste kenmerken

1. Gericht op strategie, het primaire proces: ‘de kern’;
2. Gericht op werken aan concrete en complexe 

vraagstukken in multidisciplinaire 
samenwerkingsverbanden in projecten en 
programma’s;

3. Gericht op het maximaliseren van een positie als 
aantrekkelijk werkgever door te investeren 
coaching, ontwikkeling en een breed pallet aan 
arbeidsvoorwaarden;

4. Gericht op een kleine, maar rijk gefaciliteerde 
huisvesting gericht op verbinden en ontmoeten;

5. Gericht op het gebruik en de toegankelijkheid van 
een makkelijk op en af te schalen digitale 
werkomgeving. 



YNNO is hét adviesbureau voor nieuwe manieren van 
werken.

YNNO is gespecialiseerd in het ontdekken, definiëren, 
ontwerpen, opleveren en gebruiken van uw nieuwe manier 
van werken. Wij helpen uw organisatie om de prestaties 
van uw werk op een hoger plan te brengen. Uw organisatie 
kan daarmee haar eigen ambities op dit gebied 
waarmaken en een nieuw niveau van presteren bereiken. 
Samen met u werken wij aan een vernieuwende strategie, 
een geslaagde implementatie en borging van duurzame 
resultaten. Met een passie voor verbetering brengen wij 
frisse ideeën en inspiratie mee om uw mensen te 
enthousiasmeren, onderling te verbinden en mee te nemen 
in deze verandering.

Nick Lettink
06 39 42 13 41
Nick.Lettink@ynno.com
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