
Werkomgeving Menzis 2020



Agenda
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Onderwerp

Welkom

Kort kennismaken/ line-up 

Toelichting concept Menzis 

Wat hebben het thema werkomgeving en leiderschap 
met elkaar gemeen? 

Welke vragen zijn er nog? 
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Kennismaken 

Line –up ga in volgorde staan van… 



Waarom een nieuwe manier van (samen)werken?
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1. De nieuwe manier van 
(samen)werken, in een 
nieuwe werkomgeving en met 
nieuwe IV-middelen helpt bij 
de realisatie van Menzis 2020.

2. De locaties zijn gedateerd en 
worden niet efficiënt benut 
(leegstand).

Uitgangspunten
1. De nieuwe werkomgeving draagt 

bij aan de gewenste organisatie-
ontwikkeling vanuit Menzis 2020.

2. Integrale aanpak van huisvesting, 
IV hulpmiddelen en gedrag.

3. Sluit aan bij programma’s als 
Daadkrachtig Leiderschap & 
Samenwerken en Leefkracht.



Samenwerken



Leefkracht



Flexibiliteit



Integrale aanpak



Onderzoek
Menzis werkomgeving 2020
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Virtuele rondleiding

https://youtu.be/b3Cj69_h6do


Et voilà…
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Stelling 1: 
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Een nieuwe werkomgeving leidt tot een cultuurverandering



Stelling 2: 
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Gelijke monniken gelijke kappen is nog belangrijker in de nieuwe werkomgeving



Stelling 3: 
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Tot goede resultaten komen kan het beste als iedereen bij elkaar zit. Als 
leidinggevende stuur ik op aanwezigheid. 



Stelling 4:

15

De zelfredzaamheid van medewerkers wordt gestimuleerd door de nieuwe 
werkomgeving
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Welke vragen zijn er nog?



Routeplanner naar de werkomgeving Menzis2020
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- Leidinggevenden
- Teams
- Individueel

Teams die in de nieuwe werkomgeving gaan werken, starten 4-5 maanden voor de verhuizing, met het 
Begeleidingstraject. Dit helpt teams zich voor te bereiden op de nieuwe werkomgeving en om optimaal 
gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden voor (samen)werken.  
Deze routeplanner maakt de routes en keuzes in deze begeleiding inzichtelijk. 

- vaste stop 
- keuzestop 
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