Rondetafelgesprek over thuiswerken

Na de pandemie een
hybride model gewenst
PEN CAMERA ANNEMIEKE KUIPER

Thuiswerken voor, tijdens en na de coronacrisis. Hier ging het over tijdens het
rondetafelgesprek bij Port of BUSINESS. Geheel in lijn met het onderwerp waren enkele
deelnemers fysiek op gepaste afstand aanwezig en namen anderen virtueel aan het gesprek
deel. Het gaf boeiende inzichten over de aandachtspunten bij thuiswerken en het belang van
een goed werkend thuiswerkbeleid. Uiteraard kwam ook de bereikbaarheid van de regio aan
bod want die zal door het thuiswerken naar verwachting sterk verbeterd worden.
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het gevaar om aaneengesloten periodes zonder
beweging aan het werk te blijven en voortdurend
te reageren op binnenkomende e-mails en calls.
Volgens hem moeten er gewaakt worden voor
al te sterke vervaging van grenzen tussen privé

“

De praktijk heeft laten zien dat
thuiswerken kan. Zorg wel voor een
thuiswerkbeleid dat duidelijkheid schept
in de mogelijkheden en voorwaarden.”

en werk. Rutten: “Onze organisatie is output gestuurd en we geven medewerkers met de mogelijkheid van thuiswerken verantwoordelijkheid en
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Rutten stelt: “Naast alle voordelen van thuiswerken voor zowel werkgever als werknemer zijn de
gevolgen voor het milieu en de doorstroming van
het verkeer eveneens belangrijke overwegingen
om het thuiswerken te stimuleren.” Volgens De

“Als iedereen na de coronacrisis
één dag in de week thuis gaat
werken, dan is dat 20% minder
verkeer op de weg.”

Geus vermindert het aantal reisbewegingen door
het (gedeeltelijk) thuiswerken aanzienlijk met als
gevolg een betere bereikbaarheid van de regio.

TIPS
Als laatste vragen we naar tips voor andere bedrijven aangaande het thuiswerken? Sprong
antwoordt gedreven: “Wij hebben het moment
aangegrepen om het thuiswerkbeleid direct goed
neer te zetten. Mijn advies is dan ook om dit onderwerp grondig aan te pakken zodat dit past bij

Liesbeth de Geus
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BEREIKBAARHEID

de organisatie en bij de doelgroep.” Rutten knikt

De deelnemers zijn ervan doordrongen dat het

instemmend en vult aan: “Voor mij is vertrou-

thuiswerken daarnaast een positief effect heeft

wen en het sturen op vertrouwen erg belangrijk.

Helma Rutten

Henri van Beerendonk

BENCHMARK ENQUÊTE
THUISWERKEN 2020
Samen Bereikbaar heeft tijdens COVID-19 bij vier

Daarnaast is communicatie cruciaal, dat vraagt

bedrijven een enquête thuiswerken afgenomen.
Dit zijn bedrijven met werkzaamheden die deels

om voortdurende aandacht. Zo is in ons beleid

noodzakelijk op locatie uitgevoerd moeten worden.

opgenomen dat er maandelijks een gesprek

Het gaat om 1.222 medewerkers met een respons

plaatsvindt waarin niet alleen de voortgang van

van 42%.

de werkzaamheden wordt besproken maar ook
persoonlijke zaken.” Van Beerendonk roept werk-

CONCLUSIES
•

gevers op om thuiswerken ook na de pandemie te

dewerkers die nooit thuiswerken van 62% ge-

faciliteren en vast te houden aan de ontwikkeling
die door corona is ingezet. “De praktijk heeft laten zien dat thuiswerken kan. Zorg wel voor een
thuiswerkbeleid dat duidelijkheid schept in de

Vergelijkend tussen vóór en na corona zijn mezakt naar 21%.

•

De visie op thuiswerken is positiever geworden
onder medewerkers door COVID-19.

•

Medewerkers geven de voorkeur aan een hybride vorm van werken, deels thuis en deels op

mogelijkheden en voorwaarden.” stop

kantoor.
•

27% van de respondenten die vóór COVID-19
niet heeft thuisgewerkt geeft aan dat dit komt
omdat er geen beleid was op thuiswerken.

•

De grootste reden om vóór, en na COVID-19 niet
thuis te werken is dat de werkzaamheden zich
er niet voor lenen.

•

Door COVID-19 is de bereidheid om over te stappen op de e-bike of fiets met 43 medewerkers
toegenomen.

•

68% van de respondenten werkt deels of volledig thuis door COVID-19.

•

78% van de respondenten werkt met meerdere
mensen in één huishouden thuis.

Wilt u ook inzicht krijgen in hoe uw medewerkers het thuiswerken ervaren? Vraag dan de enquête thuiswerken aan. Of wilt u aan de slag met
thuiswerkbeleid? Samen Bereikbaar helpt u via
een vier-stappenplan om tot een gedegen aanpak thuiswerken te komen. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Anna Schouten via
anna.schouten@samenbereikbaar.nl.

Hans Sprong

Anna Schouten
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