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Door het vertrek van ASR zijn er op de 
Polanerbaan veel werkplekken vrijgeko-
men. Hierdoor is het mogelijk om het 
gebouw aan de Tjaskermolenlaan (een 
huurpand) af te stoten. De medewer-
kers die daar nu werken, zullen voor het 
einde van dit jaar verhuizen naar de 
Polanerbaan.

Voordat dit gebeurt, zullen op de Pola-
nerbaan diverse verhuisbewegingen 
plaatsvinden om de versnippering, ont-
staan door het vertrek van ASR, te 
minimaliseren. Op dit moment vindt een 
inventarisatie plaats en worden er vlek-
kenplannen en formatieoverzichten 

opgesteld. De feitelijke verhuizingen zijn 
inmiddels begonnen en zullen doorlo-
pen tot begin 2010. Begin november 
zullen de laatste werkplekken van 
Tjasker worden verhuisd naar de Pola-
nerbaan; de huur eindigt per 31 
december 2009.

Nieuw huisvestingsconcept  
“flexibel werken”

Dit verhuisproject heeft nog een tweede 
doelstelling, namelijk het introduceren 
van het nieuwe huisvestingsconcept 
0,7 wp/fte (0,7 werkplek per fte) dat op 
alle locaties van Fortis Bank Nederland 

zal worden uitgerold. Woerden is de 
eerste locatie waar dit op grotere 
schaal gebeurt, na enkele kleinere pilots 
zoals bij Facility Management op de 
Blaak. Dit concept is een vervolg op 
Optispace dat we al kennen van Pola-
nerbaan 1 en 11. 

Het nieuwe huisvestingsconcept heeft 
tot doel de flexibiliteit van de werkom-
geving te vergroten, waardoor de werk-
plekken efficiënter gebruikt gaan 
worden. Dit levert niet alleen een forse, 
structurele besparing van de huisves-
tingskosten op, maar biedt ook voorde-
len op het gebied van samenwerking 
en onderlinge communicatie. Dit 
concept staat ook bekend als “flexibel 
werken”. 

Naar verwachting wordt flexibel werken 
eind 2009 voorbereid en begin 2010 
geïntroduceerd in Woerden. Voor die 
tijd zal hierover uitgebreide communica-
tie plaatsvinden.
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Op dit moment heeft IST vier panden in gebruik in 
Woerden: Polanerbaan 1, 3 en 11, en Tjaskermolenlaan 1. 

Achter van links naar rechts:, Evert de Jong (Senior Supplier) Gradus Oostveen (Locatiemanager Woerden), Peter van Deventer (Projectleader IT). 
Voor van links naar rechts: Michael Kloprogge (Projectleader WPO2), Saul Siera (Locatieteam), Boris Brouwer (Projectmanager), Paul Leermakers 
(Ruimtebeheer), Pieter Woerde (Technische Realisatie CRE), Ronja Vermeulen (Teamleider Locatieteam), Ton de Korte (Verhuiscoördinator).




