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‘Working anytime, anywhere’
Afgelopen februari publiceerden Eurofund en de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) het rapport ‘Working anytime, anywhere: the effects on the world of work’. En de 
belangstelling is groot! Aangezien er op Europees niveau maar weinig onderzoek 
gedaan wordt naar het ‘nieuwe werken’ of NWOW (New Ways of Work), moeten we 
genoegen nemen (of niet) met nationale of zelfs regionale enquêtes, die meestal een   
te vage materie onderzoeken.

WORKPLACE & TELEWORKING  /  EU RESEARCH

W at dit rapport zo interessant 
maakt, is dat het (althans deels) 
zijn gegevens haalt uit de Euro-

pese enquête ‘European working conditions 
survey’ (EWCS) uit 2015. Wat brengt het 
rapport ons dan precies bij? Laurent Taskin, 
voorzitter van het Institut des Sciences du 
Travail (UCL) en hoofdredacteur van het tijd-
schrift International Journal of Work Innovation, 
formuleerde zijn conclusies na een analyse     
van de gegevens.

In het rapport wordt een originele typologie 
gehanteerd, die focust op enerzijds telewerken 
en anderzijds ICT-mobiel werken (volgens het 
jargon van de enquête: ‘T/ICTM’ voor Telework/
ICT-Mobile work). Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen drie soorten gebruikers: 
• werknemers die geregeld thuiswerken
• werknemers die intensief gebruikmaken van  
 mobiele technologieën en die het gewoon  
 zijn om op verschillende locaties te werken
• werknemers die occasioneel thuiswerken 
 en/of mobiel zijn 

Een vierde categorie betreft de werknemers die 
voornamelijk ‘op kantoor’ werken, maar staat 
los van de gegevens. Er wordt dus rekening 
gehouden met het aspect regelmaat, dat een 
belangrijke rol speelt bij de impact van dergelijke 
werkvormen op outcomes als welzijn, prestatie 
en samenwerking. De aanpak is dus veeleer 
technologisch dan organisatorisch. 

De gemengde vormen van telewerk komen 
amper aan bod en er werd geen studie verricht 
naar de organisatorische en management-
projecten in het kader waarvan deze werk-
vormen toegepast worden, met uitzondering 
van enkele nationale (of regionale ...) gevallen 
die vermeld staan in het tweede deel van het 
rapport.

Verschillen tussen landen
Nu duidelijk is vastgelegd wat gemeten werd 
voor het opmaken van de statistieken (namelijk 
twee vormen van telewerk), wat vertellen ons 
de cijfers? Wanneer we kijken naar alle vormen 
van telewerk samen, staat Denemarken op de 
eerste plaats (37% van de werknemers) en sluit 
Italië het rijtje af (7%). 
Het rapport maakt een onderscheid tussen    
drie groepen van landen volgens de regelmaat 
dat er van deze werkvormen gebruikgemaakt 
wordt: 
• de Scandinavische landen (boven het  
 Europese gemiddelde)
• Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk  
 (rond het gemiddelde van 28%)
• de landen onder dit gemiddelde: Duitsland,  
 Hongarije, Italië en Spanje 

Gevolgen van telewerken
Uit de gekruiste analyse van de beschikbare 
gegevens kwamen bepaalde effecten van deze 
werkvormen naar voren. Wat de arbeidstijd 
betreft, kloppen de mannen die thuis werken   
en de mannen die intensief ICT-mobiel werken 
de meeste uren (hogere verhouding qua weke- 
lijkse arbeidstijd van 41 tot 47 uur voor de thuis-
werkers en van meer dan 48 uur voor de 
mannelijke mobiele telewerkers). Diezelfde 
mannen geven ook in grotere getale aan dat    
ze een hoge mate van autonomie behouden in 
het bepalen van hun werkuren.(1) 

WAT MOETEN WE ONTHOUDEN VAN DE PAN-EUROPESE ENQUÊTE

“Telewerken geraakt 
alsmaar meer 

ingeburgerd en België 
is een van de Europese 

koplopers.“

(1) Let op: de gebruikte gegevens 
worden vervolgens vergeleken 
in verhouding tot de mate van 
ICT-gebruik, waarbij ook rekening 
gehouden wordt met de gegevens 
van andere landen (Argentinië, de 
Verenigde Staten, India en Japan).
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Omgekeerd geven de mannen en vrouwen, in 
bijna identieke verhoudingen, die niet tele-
werken het meest aan dat ze geen invloed 
hebben op hun werkuren. Op het vlak van 
evenwicht tussen werk en privé bevestigt de 
studie dat telewerken de grenzen vervaagt: 
61% van de mannen en vrouwen die thuis-
werken verklaart dat ze buiten te werkuren 
werken, tegenover slechts 10% van de 
werknemers die voornamelijk ‘op kantoor’ 
werken. 
Alle werknemers die deelnamen aan de EWCS-
enquête, geven wel aan dat ze zich kunnen 
schikken en één tot twee werkuren aan privé-
activiteiten kunnen besteden als dat nodig is. 
De intensieve gebruikers en gebruiksters van 
mobiele technologieën voor hun werk vinden 
dat zij hun werkuren het minst kunnen af-
stemmen op hun privéverplichtingen. 

WAT MOETEN WE ONTHOUDEN VAN DE PAN-EUROPESE ENQUÊTE

“Ik vind het trouwens 
jammer dat telewerk hier 
bestudeerd en onderzocht 
wordt als iets dat losstaat 

van een organisatieproject, 
terwijl het meestal een van 
de onderdelen is. Ik denk 
uiteraard bijvoorbeeld aan 

maatregelen om werknemers 
meer verantwoordelijk-
heden te geven en aan 
bedrijfsprojecten die de 

overgang van ‘controlerend’ 
management naar 

‘projectmatig’ management 
stimuleren.”

Tot slot tonen de gegevens aan dat er een 
verband is tussen arbeidsintensiteit en een 
intensief ICT-gebruik, maar ook de mate van 
autonomie op het werk. 40% van de mobiele 
telewerkers geeft aan dat ze de hele tijd of een 
groot deel van de tijd onder stress staan, 
tegenover 33% van de occasionele telewerkers, 
30,5% van de regelmatige thuiswerkers en 
24,5% van de werknemers die hoofdzakelijk 
‘op kantoor’ werken. 

Verrassend genoeg legt het rapport ook een 
verband tussen telewerken en slaapproblemen: 
25% van de regelmatige thuiswerkers en 
mobiele telewerkers verklaart dat ze meermaals 
per week slecht slapen en meer dan 30% van 
de mobiele telewerkers vindt dat hun werk een 
negatieve impact heeft op hun gezondheid.
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Reguleringsmechanismen 
Het rapport licht de reguleringsmechanismen 
toe waarvan gebruikgemaakt kan worden in 
het kader van werkgerelateerd ICT-gebruik.   
De collectieve onderhandeling is daar één van, 
op de verschillende niveaus (merk op dat de 
raamovereenkomst over telewerk van juli 2002 
de eerste op Europees niveau was, die de 
sociale partners spontaan gesloten hebben).   
Er worden voorbeelden van nationale, secto-
riele en bedrijfsovereenkomsten gegeven.        
De kwestie van het recht om offline te gaan 
komt ook aan bod, zonder dat er een stand-
punt ingenomen wordt of een analyse door-
gevoerd wordt: in sommige wetten is dit recht 
opgenomen, alsook in bepaalde sectoriele 
akkoorden (bv. de telecomsector in Frankrijk) 
en bedrijfsovereenkomsten (bv. bij BMW in 
Duitsland). 

De voordelen van telewerken worden snel nog 
eens op een rijtje gezet: de pendeltijd verkorten, 
de levenskwaliteit op het werk verbeteren (je 
wordt minder gestoord tijdens het werken, je 
kunt je beter concentreren, enz.) en de kosten 
voor werkruimten verlagen. Vervolgens worden 
voor elk land enkele cases toegelicht zonder 
aanbevelingen te formuleren. Dat is ook het 
doel niet van dergelijke rapporten, die meer 
dienen als basis voor de evaluatie van het over-
heidsbeleid ter zake dan voor de aanpassing of 
ontwikkeling van werkorganisatie- en manage-
mentpraktijken.

Enkele conclusies
• Telewerken geraakt alsmaar meer   
 ingeburgerd en België is een van de  
 Europese koplopers voor wat de hier  
 bestudeerde vormen van telewerk betreft  
 (en nogmaals binnen de grenzen van de  
 oefening, want wat in geval van een mix 
 van werkvormen - je kunt thuiswerken EN  
 mobiel telewerken - en wat met het  tele-
 werken als zelfstandige, in telecenters en  
 andere coworkingruimten).

• De verbanden tussen telewerk, welzijn,  
 autonomie en arbeidsintensiteit worden  
 bevestigd (ze werden dertig jaar geleden al  
 vastgelegd door wetenschappelijk   
 onderzoek). Helaas zijn die na al die jaren  
 nog altijd niet gereguleerd, ondanks felle  
 collectieve onderhandelingen hierover, zoals  
 gemeld in het rapport.

    Het volledig rapport ‘Working anytime, 
anywhere: The effects on the world of work’ 
gepubliceerd door Eurofound en ILO 
(International Labour Office) kan online 
gedownload worden via 
www.eurofound.europa.eu > Publications

Ik vind het trouwens jammer dat telewerk hier 
bestudeerd en onderzocht wordt als iets dat 
losstaat van een organisatieproject, terwijl het 
meestal een van de onderdelen is. 

Ik denk uiteraard bijvoorbeeld aan maatregelen 
om werknemers meer verantwoordelijkheden 
te geven en aan bedrijfsprojecten die de over-
gang van ‘controlerend’ management naar 
‘projectmatig’ management stimuleren. Aan de 
UCL wordt hier trouwens heel wat onderzoek 
naar verricht.

Laurent Taskin
Voorzitter van het 

Institut des Sciences du Travail (UCL)


