
Leesman, dat dit jaar zijn 10-jarig be-
staan viert, onderzoekt de invloed van 
de werkomgeving op de tevredenheid en 
bijgevolg op de prestaties van de mede-
werkers en de organisatie. Het greep de 
Covid-19  pandemie aan om wereldwijd 
een studie rond thuiswerken op te zetten. 
In de periode van 31  maart tot 30  juni 
namen 50.875 mensen uit 61 landen deel 
aan de bevraging. “Aziatische deelnemers 
hebben op dit moment met 45% t.o.v. 20% 
Europeanen een groot aandeel in de stu-
die” geeft Gideon van der Burg, MD Bene-
lux van Leesman aan. “Dat is het gevolg 
van een sterke vraag uit die regio en het 
feit dat het virus daar eerder uitbrak en 
er al een sterke impact had voor Europa 
geteisterd werd”.
Onder de geënquêteerden had 85% in de 
laatste periode thuis gewerkt. België en 
Nederland zijn binnen Europa koplopers 
voor wat thuiswerken betreft. Gemid-
deld scoort de tevredenheid 75  volgens 
de Leesman Index (Lmi), een bijzonder 

positief resultaat in vergelijking tot de 
kantoormetingen, die een gemiddelde 
van 63 en 70 voor de LMi + (de top van 
best scorende kantoren) laten optekenen. 
Ruim 1 op 5 geeft een Lmi score tussen 
70  en 79,9  voor tevredenheid over het 
thuiswerken, terwijl bijna de helft – 45% 

– zelfs een Lmi van meer dan 80 toekent, 
een absolute super score! Slechts 19% 
geeft minder dan 60  voor tevredenheid 
over thuiswerken.

Thuiswerken en wellbeing van de 
werknemers
Ruim 4 op 5 (80,9%) ervaart de thuisom-
geving als geschikt voor de uit te voeren 
taken. Opmerkelijk is de hoge tevreden-
heid over de technische ondersteuning 
van het thuiswerken. Helemaal bovenaan 
staat de tevredenheid over de ondersteu-
ning van meetings bij thuiswerk (94,7%). 
Ook routinetaken worden voor 94,3% van 
de geënquêteerden goed ondersteund. 
Liefst 88,8% geeft aan alle software thuis 

te kunnen gebruiken en 83,6% kan thuis 
over alle benodigde informatie van de or-
ganisatie beschikken. Voor 79,3% is alle 
gewenste IT-ondersteuning aanwezig.
Daar tegenover staat een gemis aan ‘con-
nectie’ met collega’s en organisatie. Infor-
mele sociale contacten wordt door 35% 
van de deelnemers belangrijk geacht bij 
thuiswerken. Op kantoor vindt 45% soci-
aal contact belangrijk. Slechts 66,6% van 
de bevraagden voelt zich thuis verbonden 
met de collega’s. De verbondenheid met 
de organisatie is voor 72% van de geën-
quêteerden positief.
Gideon van der Burg licht toe: “De be-
staande sociale connecties van voor de 
verplichting tot thuiswerken hebben 
hoogstwaarschijnlijk een belangrijke 
invloed op het verder in stand houden 
ervan, terwijl het veel moeilijker is om 
bij thuiswerken deze sociale connecties 
op te bouwen. Dat geldt ook voor de sa-
menwerking. Vele projecten waren al op 
kantoor opgestart bij het ingaan van de 
Corona-maatregelen. Men moet zich af-
vragen of het opstarten van projecten bij 
maximaal thuiswerken even goed lukt. 
Hetzelfde geldt voor het laten ontkiemen 
van innovatie binnen de organisatie”.

Willen we nog terug naar kantoor?
Een royale meerderheid – 80,9% – van de 
deelnemers geeft aan dat de thuisomge-
ving geschikt is voor productief werken, 
terwijl slechts 62,8% dat vindt van de 
kantooromgeving. Zelfs de beste kantoren, 
die opklommen tot de LMi+ classificatie, 
krijgen met 78,3% van de bevraagden niet 
dezelfde waardering.
De deelnemers aan de studie geven aan 
dat privégesprekken, lezen en bestude-

Complementariteit tussen thuis- en 
kantoorwerken als nieuwe FM-uitdaging

De Covid-19 pandemie en de daarmee samenhangende 
verplichting tot thuiswerken heeft zowel aan werknemers- 

als aan werkgeverszijde heel wat twijfels weggenomen. 
Eerstgenoemden hebben de smaak nu echt goed te pakken; laatst 
genoemden hebben kunnen vaststellen dat het effectief kan. Beide 
partijen hebben echter ook nog heel wat weg af te leggen om 
thuiswerken te optimaliseren. En… het kantoor is met zekerheid 
nog lang niet dood.
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ren van informatie thuis beter lukt dan 
op kantoor. Anderzijds scoort het kantoor 
beter voor de verdeling van papieren 
documenten (logisch!), het leren van an-
deren, de informele sociale contacten en 
uiteraard het ontvangen van bezoekers en 
klanten.
Dit betekent echter niet dat het kan-
toor nog enkel een ontmoetingsplek zal 
worden. Weinigen zijn voltijds aan het 
ontmoeten en verbinden… en er zal ook 
ruimte nodig zijn voor focus activiteiten 
tussendoor. Zonder medewerkers te ver-
geten die zich thuis minder goed kunnen 
concentreren.
Het kantoor wordt betere eigenschappen 
toegedicht voor wat betreft het bureau, 
de kantoorstoel, het bedraad netwerk (be-
trouwbaarder dan WiFi), printen, scannen 
en kopiëren.
Verrassend: de jongste generaties hebben 
de grootste moeite met thuiswerken. Zij 
scoren een stuk lager dan oudere gene-
raties. Verklaringen hiervoor kunnen zijn 
dat ze niet over een aparte werkkamer be-
schikken, zij meer willen ‘leren van ande-
ren’, ‘sociale interactie’ nastreven en juist 
daarom terug naar kantoor willen.

In overweging te nemen
Gideon van der Burg maant aan tot enige 
voorzichtigheid bij het hanteren van de 
generieke cijfers uit deze enquête. De 
resultaten kunnen soms sterk verschillen 
volgens bedrijf, afdeling, individuele cases.

“Thuiswerken vergt vertrouwen en dat 
moet groeien” benadrukt Gideon van der 
Burg. “Thuiswerken was voor velen een 
aangename afwisseling, een verandering, 
maar opletten voor gewenning, want het 
kan na enige tijd ook saai worden. Waak-
zaamheid is geboden over het behoud 
van de organisatiecultuur bij thuiswerken”.
Tim Oldman , oprichter en CEO Leesman: 

“Meetings lukken van thuis uit, maar 5 mi-

nuten vooraf en 15 minuten nadien met 
collega’s zijn heel erg belangrijk voor sa-
menwerking en betrokkenheid. Bij thuis-
werken valt deze sociale dynamiek weg. 
Dit kan enigszins gecompenseerd worden 
door de deelnemers enkele minuten voor 
de meeting al toegang te geven tot de 
sessie en zo sociale interactie mogelijk te 
maken. Lichaamstaal is erg belangrijk bij 
normale face-to-face ontmoetingen. Dit 
verzwakt of valt helemaal weg bij video-
conferencing en telefonische meetings”.
Het is opletten voor de impact van ver-
spreid werken thuis en op kantoor. Plots 
worden we allen ‘bezoekers’ aan het kan-
toor en dat vereist een andere aanpak van 
de inrichting en uitrol van technologie. 
Thuis en kantoor moeten complementair 
worden. Werknemers moeten de keuze 
hebben waar ze best kunnen werken vol-
gens het type uit te voeren taak.

Dicht bij huis
BDO is een internationale adviesorgani-
satie met 11  vestigingen in België. Het 
BDO ‘Strategy & Transformation Team’ 
zette een bevraging in eigen land op met 
een vragenlijst rond Bricks, Bytes, Behavi-
our en Business.
Niet minder dan 3900  werknemers na-
men deel, waarvan zowat een derde lei-

dinggevenden en twee derden niet-lei-
dinggevend. Een kleine helft (49%) zat in 
de leeftijdscategorie 41 – 60  jaar; 43% 
was tussen 25  en 40  jaar oud. Grotere 
privéorganisaties (> 100  medewerkers) 
waren met 57% vertegenwoordigd, werk-
nemers in de openbare sector namen 28% 
aandeel en 15% van de geënquêteerden 
is werkzaam in een KMO.
Voor het verplichte thuiswerken n.a.v. de 
Covid-19 pandemie had 67% hiermee nog 
geen enkele ervaring. De privésector was 
het meest vertrouwd met thuiswerken, 
ongeacht de grootte van de organisatie.
Liefst 95% van de deelnemers wil ook na 
Covid-19 minstens 1 dag per week thuis-
werken. Twee dagen of meer per week 
worden door 65% gewenst. Minder dan 
5% wil 4  tot 5  dagen thuiswerken. De 
grootte van de organisatie heeft geen in-
vloed op de vraag naar het aantal dagen 
thuiswerken. Oudere werknemers wensen 
meer dagen thuiswerk dan jongeren (op-
klimmend met anciënniteit) en hoe langer 
de pendeltijd, hoe meer vraag naar meer 
dagen thuiswerken. Slechts 4% vindt 
thuiswerken niet wenselijk en bijna 10% 
van de starters geeft de voorkeur aan vol-
tijds op kantoor werken.
Mario Santy, Management consultant 
Strategy & Transformation bij BDO Strate-

Voor een aantal activiteiten scoort de thuisomgeving nadrukkelijk beter dan het 
kantoor.

Inzake ergonomie van de uitrusting, overtreft het kantoor de thuisomgeving.

Mario Santy, Management consul-
tant Strategy & Transformation bij 
BDO Strategy & Transformation.

Tim Oldman, oprichter en CEO 
Leesman

Gideon van der Burg, MD Benelux 
van Leesman
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gy & Transformation: “Gemiddeld is 2 da-
gen per week thuiswerken ideaal. Meer is 
slecht voor het spontaan denken, de inno-
vatie, de band met de organisatie en soci-
alising bij de coffee corner. Thuiswerken 
gaat immers gepaard met een stuk missen 
van een volwaardige communicatie en is 
net iets anders dan het gewone werken. 
Algemeen is het vertrouwen van leiding-
gevenden in de werknemer nog te laag. 
Opleiding en begeleiding van de werkne-
mers bij thuiswerken trekt allen mee; mo-
tiveert zelfs om langer te blijven werken, 
daar het routine doorbreekt en leidt tot 
een betere werk/privé balans”.

Zekerheden en twijfels
Bijna 4 op 5  (79%) acht zichzelf in staat 
om te kunnen thuiswerken, vindt zich vol-
doende georganiseerd en ziet het functi-
oneren als team van thuis uit zitten. Drie-
kwart (74%) dicht zichzelf zelfsturende 
capaciteit toe.
65% van de deelnemers verwacht het fa-
ciliteren van thuiswerken, maar 35% twij-
felt of hun organisatie dat ook zal doen. In 
grotere organisaties (> 500 werknemers) 
verwacht men meer inzet voor thuiswer-
ken. De publieke sector denkt minder dan 
de privésector dat hun organisatie zal 
volgen.
Bijna de helft (48%) mist een organisa-
tiestructuur die telewerken ondersteunt 
en stimuleert. Ruim een derde (36%) ver-
wacht bijsturing of een formele policy 
voor thuiswerken inclusief de fiscale en 
sociale aspecten. 40% ervaart een tekort 
aan uitwisseling van best practices om 
het telewerken te optimaliseren. Eenzelf-
de aandeel voelt minder betrokkenheid en 
mist informele contacten. 30% heeft nood 
aan overlegmomenten om op te hoogte te 
blijven van genomen beslissingen.
Een ruime meerderheid (85%) geeft aan 
zich flexibel op te stellen om deze nood-

zakelijke veranderingen door te voeren, 
terwijl 27% de uitrusting thuis onvol-
doende of niet aangepast acht. Er is vooral 
vraag naar ergonomische uitrusting, een 
extra computerscherm, toetsenbord, enz.

Aanbevelingen
“Er is nood aan een algemeen gedragen 
beleid rond thuiswerken en een organisa-
tiecultuur die thuiswerken ondersteunt en 
stimuleert” geeft Mario Santy aan. “Van-
zelfsprekend moet men hierbij rekening 
houden met het DNA van de organisatie 
en de nieuwe noden van de medewerkers”.
De klassieke kantooromgeving kampt te 
vaak met akoestische problemen, waar-
door klachten over moeilijk geconcen-
treerd werken ontstaan. Inrichting en uit-
rusting moeten aansluiten op ‘het nieuwe 
NWOW’, met betere apparatuur voor vi-
deoconferencing, in het bijzonder een ho-
gere camerakwaliteit en 360° bereik.

Er is een tendens om (team)meetings op 
kantoor te plannen op dinsdag en donder-
dag, wat kan leiden tot overbezetting van 
de vergaderfaciliteiten, terwijl maandag 
en vrijdag overcapaciteit ontstaat.

“Thuiswerken moet aangeleerd worden” 
pleit Mario Santy. “De eerste dagen gaat 
het vooral om het zich vertrouwd maken 
met de beschikbare tools. Wanneer men 
een collega wil contacteren moet men 
opteren voor video i.p.v. te mailen, want 
elkaar zien resulteert in een vollediger 
contact”.
Starters daarentegen hebben nood aan de 
kantooromgeving. Mario Santy: “Zij willen 
de organisatiecultuur opnemen, weten 
niet altijd hoe om te gaan met vrijheid 
binnen hun nieuwe omgeving en hebben 
nood aan een band met de organisatie”.
Door Eduard Coddé

www.leesmanindex.com
www.bdo.be

Inzake uitrusting blijkt de thuisomgeving voor een aantal aspecten beter te doen 
dan het kantoor.

Het kantoor is onvervangbaar voor het leren van anderen, de informele sociale 
contacten en uiteraard het ontvangen van bezoekers en klanten.
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