L audatio E rik V eldhoen
Waarom krijgt Erik Veldhoen een Life Time Achievement Award van de Stichting
Nederlands Telewerkforum?
Erik Veldhoen is de onbetwiste grondlegger, pionier en wegbereider van Het Nieuwe Werken.
In het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw stond hij aan de wieg van het tijd- en plaats
onafhankelijk werken met de realisatie het eerste kantoor in Nederland waarin medewerkers
vaste werkplek verlieten en in plaats daarvan konden kiezen uit een variatie aan werkplekken.
Op grond van deze ervaringen ontwikkelde hij een visie over de werkomgeving van de
toekomst waarbij hij als een van de eerste koos voor een interdisciplinaire benadering van de
huisvestingsproblematiek. Op grond van zijn ervaring ontwikkelde hij modellen, methoden en
technieken die tot op heden niets van hun betekenis verloren hebben en door vele organisatie
organisaties worden gebruikt om Het Nieuwe Werken te implementeren.
Hij wist velen te inspireren met zijn onconventionele kijk op organisatie, mobiliteit en
huisvesting en realiseerde in 15 jaar tijd meer dan 100 projecten, schreef 2 boeken over het
onderwerp en gaf talloze interviews en lezingen over het onderwerp in binnen en buitenland.
Erik Veldhoen kreeg met zijn bedrijf internationale erkenning met de ontwikkeling en
implementatie van het’ Interpolis Concept’ een van de eerste grote bedrijven ter wereld die
‘tijd en plaats onafhankelijk werken’ invoerde. Het succes dat hiervan het gevolg was trok
vele organisaties in binnen en buitenland over de streep. Zijn concept bespaarde niet alleen
miljoenen aan exploitatie kosten, maar bevrijdde ook werknemers van de knellende 9 tot 5
mentaliteit, verlichtte de filedruk, zorgde voor mogelijkheden om werk en privé beter op
elkaar af te stemmen, richtte organisatieprocessen efficiënter in, ontzag het milieu, maar
bovenal maakte hij van organisatie weer plekken waar werken en ontmoeten weer
aantrekkelijk werd.
De grote verdienste van Erik is echter vooral zijn moed en zijn niet aflatende inzet waarmee
hij, tegen de gevestigde opinie in, de strijd aanbond met het paradigma van ‘controle en
beheersing’. Geen brug was hem te ver. Met name de begintijd heeft hij met hart en ziel hard
gevochten tegen de gevestigde gewoonten, vooroordelen, wettelijke procedures, regelgeving
en het ‘oude organisatie denken’. Dat leverde hem van zijn tegenstanders vaak de opmerking
op dat hij te dogmatisch zou zijn en teveel overtuigd van zijn eigen gelijk. Daar tegenover
staat echter dat als hij niet zo vasthoudend was geweest Het Nieuwe Werken waarschijnlijk
een vroege dood gestorven zou zijn. Gelukkig heeft hij altijd vastgehouden aan het idee dat
het anders moest en kon en dat we daar uiteindelijk allemaal beter van zouden worden.
Om kort te gaan zijn de activiteiten van Erik van onschatbare waarde geweest voor de
ontwikkeling en verspreiding van Het Nieuwe Werken in Nederland en ver daarbuiten daarom
is het een eer en genoegen om deze Life Time Achievement Award aan hem te mogen
overhandigen.
Erik, gefeliciteerd!

