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1. 
Telewerk: wat en wie?
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Wat?
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• Werken vanop een andere locatie dan kantoor/bedrijf met 

behulp van informatie- en communicatietechnologie

• Bv. thuiswerk, werken bij de klant, in de auto,…

• Vaak gezien als gezinsvriendelijke HR-praktijk omdat 

flexibiliteit en autonomie veelal stijgt bij telewerk



Telewerk pre-Corona
Wie?

4

21,20%

19,20%

5,80%

10,10%

30,80%

Man

Vrouw

Laaggeschoold

Middengeschoold

Hooggeschoold

58,80%20,00%

9,80%

11,40%

Niet mogelijk Niet toegepast

Sporadisch Structureel

Bron: Werkbaarheidsmonitor 2019 

(N = ± 13.000 Vlaamse werknemers)

21,2%



Telewerk post-Corona?
Wie?
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o Organisaties? 
• 42% zegt telewerk na Corona nog toe te laten (vs. 27% voor Corona) 

(Acerta, KU Leuven, & HR Square, 2020)



Telewerk post-Corona?
Wie?
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o Werknemers? 
• 16,5% wil nooit meer thuiswerk (ING, 2020)

• 48% (ING, 2020) tot 62% wil na Corona blijven thuiswerken (Baert et al., 

2020)



2. 
Effecten van telewerk



Effecten van telewerk
Pre-Corona
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1. Symbolische waarde: Signaaltheorie

 Het aanbieden van telewerk geeft aan werknemers het 

gevoel van vertrouwen en steun

 Aanbod telewerk => ↑ organisatiesteun, ↑ jobtevredenheid, ↑ 

betrokkenheid (Butts, Casper & Yang, 2013)

2. Instrumentele waarde: Self-interest theory

 Het gebruik maken van telewerk verhoogt flexibiliteit 

voor werknemer, wat positieve effecten mee kan brengen

 Gebruik telewerk

• Kan => tot ↑ werk-familie balans, ↑ bevlogenheid, ↓ stress

• Maar persoonlijke en contextfactoren spelen mee! 



Randvoorwaarden voor positieve effecten
Pre-Corona
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• In lijn met voorkeur werknemers

 Integratievoorkeur versus segmentatievoorkeur

• Druk om wel of niet thuis te werken

 Formele versus informele cultuur

• Invloed privésfeer

 Verscheidene invloeden (kinderen, huisdieren,...)

• Autonomie en vertrouwen

 Bij controle en wantrouwen: enkel de nadelen!

Delanoeije & Verbruggen, 2019; 2020; Delanoeije et al., 2019



Risico’s bij telewerk
Pre-Corona
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• Sociale isolatie

• Geen “change of scenery”

• Ontkoppeling na het werk

• Kennisuitwisseling & teamwerk

Baruch 2001; Delanoeije et al., 2019; Goldon et al., 2008; Rockmann & Pratt, 2015  



Effecten van telewerk
Tijdens pandemie
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• Aanbod van telewerk



Effecten van telewerk
Tijdens pandemie
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• Sociale isolatie (Carillo et al., 2021; Waizenegger et al., 

2020)

• Toegenomen werk stress (Carillo et al., 2021)

• Niet aangepaste werkomgeving (Carillo et al., 2021)

• Angst voor minder loopbaankansen (Baert et al., 2020)

• Verbetering digitale vaardigheden (Milasi et al. 2020)

• Meer efficiëntie, minder stress (Baert et al., 2020)

• Meer kansen voor mensen met een handicap (Schur et 

al. 2020)

• Verbeterde werk-leven balans (Baert et al., 2020)



Risico’s van telewerk

Tijdens pandemie
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• Meer gelijkheid in wie mag thuiswerken, maar is 

thuiswerken wel voor iedereen gelijk?

o Cf. Werken aan je keukentafel vs. in mooi uitgerust 

home office => Kantoorruimte als “equalizer”?

o Ergonomische risico’s

• Doorbreekt telewerk rolpatronen? Inconsistente resultaten!

o Betrokkenheid huishouden en zorg van mannen stijgt bij 

thuiswerk in UK (Chung et al., 2021)

o Versterking rol van vrouw als moeder en huishoudelijke 

verantwoordelijke in Turkije (Çoban, 2021)



3. 
Naar een duurzaam telewerkbeleid
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1. Welke rol speelt het kantoor/face-to-face contact in onze 

organisatie?



Naar een duurzaam telewerkbeleid
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2. Wat verkiezen werknemers?

• Belang van fit
• ≠ Voorkeuren

• ≠ Thuissituatie 

• Aandacht voor: 
• deconnectie;

• teamfunctioneren



Naar een duurzaam telewerkbeleid
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3. Het belang van vertrouwen



Naar een duurzaam telewerkbeleid
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4. Aandachtig blijven voor pitfalls
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