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De thuiswerkrevolutie is inmiddels geen toekomstmuziek meer: we zitten er middenin. 
Volgens onderzoekers werkt meer dan twee derde van alle werkenden wereldwijd 
minimaal één keer per week op afstand. Uit een internationaal onderzoek van het in 
Zwitserland gevestigde kantoorverhuurbedrijf IWG blijkt dat 70% van de professionals 
minstens één dag per week thuiswerkt. Volgens een rapport van het CNBC doet 53% 
dat zelfs minstens de helft van de week.1 

De nieuwssite Business Insider merkte op dat bijvoorbeeld de juridische en de 
wetenschappelijke sector, die traditioneel liever geen thuiswerkers aannemen, steeds 
vaker medewerkers hebben die minstens een deel van hun werkweek buiten kantoor 
besteden.

Werkgevers, met name senior hr-professionals, moeten zich aanpassen aan deze 
nieuwe werkstijl en bedenken hoe ze vanuit de moderne kijk op werk een constante 
stroom aan nieuwe medewerkers kunnen binnenhalen en vasthouden.

Matt Mullenweg, oprichter van het internationale contentmanagementsysteem 
WordPress, deelt zijn strategie voor het werven van thuiswerkers. “Richt je op twee 
dingen: vind om te beginnen de beste mensen ter wereld en laat ze vervolgens hun 
werk doen.”2

In dit e-book bekijken we hoe senior hr-professionals aan de verwachtingen van 
medewerkers voor flexibel werk kunnen voldoen en tegelijk de beste beslissingen 
nemen voor hun organisatie.
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DE VOORDELEN VAN THUISWERKEN 
VOOR BEDRIJVEN EN MEDEWERKERS
De standaarddefinitie van werk op afstand is een baan 
die volledig buiten het kantoor wordt uitgevoerd. Sommige 
mensen hebben een werkplek op kantoor, maar werken een 
paar keer per week vanuit huis. Dit noemen we thuiswerken. 
Anderen werken helemaal nooit op kantoor. 

Of je nu af en toe vanuit huis werkt of een extra slaapkamer 
als permanente werkplek gebruikt: werk is tegenwoordig 
flexibeler. “Termen als flexwerken en werken op afstand zijn 
verouderd”, zegt GiRim Sung, Global Senior Organizational 
Development Partner bij Molson Coors. Sung heeft als 
hr-manager en managementadviseur gewerkt voor 
topbedrijven uit de Fortune 500, waaronder Nike,  
State Street en Booz Allen. “De toekomst is nu:  
mensen werken waar ze het productiefst kunnen zijn.”

Toch zijn veel bedrijven nog steeds sceptisch over het aanbieden van de mogelijkheid om 
het woon-werkverkeer over te slaan. Sommige van deze bedrijven kunnen echter worden 
overgehaald met gedegen bewijs voor een hogere productiviteit en andere kostenbesparingen. 
Uit een onderzoek van Stanford University, uitgevoerd onder vijfhonderd mensen die zowel 
vanuit huis als op kantoor werken, blijkt dat de productiviteit van thuiswerkers gelijkstaat aan 
een extra dag werk per week.3 Thuiswerkers nemen misschien wel eens pauze om overdag 
wat tv te kijken of een persoonlijk telefoontje te plegen, maar ze besteden minder tijd aan 
kantoorpraatjes en woon-werkverkeer.

“ DE TOEKOMST IS NU: 
MENSEN WERKEN 
AL WAAR ZE HET 
PRODUCTIEFST 
KUNNEN ZIJN.”

— GIRIM SUNG, GLOBAL 
SENIOR OD PARTNER BIJ 

MOLSON COORS.
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“Het idee dat thuiswerkers minder productief zijn, is een 
fabeltje”, zegt Max Caldwell, Principal en People & HR 
Transformation Practice Leader bij The Hackett Group. 
“Als mensen goed presteren binnen de muren van een 
fysiek kantoor, zijn ze doorgaans net zo productief 
wanneer ze thuiswerken. Misschien wel productiever.”

Werkgevers die thuiswerkers aannemen, zorgen ook 
voor meer diversiteit binnen hun organisatie. Ze trekken 
hiermee mensen uit verschillende generaties, van 
verschillende locaties en met verschillende achtergronden 
aan die minder bereid zouden zijn geweest om voor het 
werk te verhuizen. “Hiermee krijgen werkgevers toegang 
tot een grotere talentpool, omdat hun zoektocht niet 
beperkt blijft tot mensen in de buurt. Bovendien kunnen 
medewerkers zo voor meer verschillende bedrijven 
werken”, zegt Arlene Hirsch, loopbaan- en psychologisch 
adviseur. 

Diversiteit heeft ook invloed op de winst. Volgens een 
rapport van het tijdschrift Forbes behalen bedrijven met 
een divers personeelsbestand 19% hogere omzetcijfers.4

Meer productiviteit en diversiteit zorgen ook voor minder personeelsverloop, wat weer een 
kostenbesparing oplevert. Uit het eerder genoemde onderzoek van Stanford University blijkt 
ook dat het verloop onder thuiswerkers 50% lager ligt. Onder de streep levert dit aanzienlijke 
kostenbesparingen op, aangezien het bedrijven duizenden euro's kan kosten om één nieuwe 
medewerker aan te nemen. 

Als bedrijven meer mensen thuis laten werken, hebben ze minder kantoorruimte of misschien 
wel helemaal geen kantoor meer nodig. Daarmee besparen ze duizenden (of zelfs miljoenen) 
euro's aan kosten voor onroerend goed. 

Volgens een rapport van CNN bespaart Dell, waar ongeveer 25% van de medewerkers fulltime 
of parttime thuiswerkt, op jaarbasis zo'n 12 miljoen dollar aan vastgoedkosten door meer 
flexwerkopties te realiseren.5 Als medewerkers maar een of twee dagen per week op kantoor 
komen, hebben ze doorgaans geen vaste werkplek nodig.

Thuiswerkers zijn ook minder belastend voor het milieu. De medewerkers van Dell die thuiswerken, 
reizen zo'n 219 miljoen kilometer minder per jaar, waardoor ze 35.000 ton minder broeikasgassen 
produceren. Gezien de huidige focus op duurzaamheid is dat een groot pluspunt voor de groene 
initiatieven van werkgevers.

“ HET IDEE DAT 
THUISWERKERS 
MINDER PRODUCTIEF 
ZIJN, IS EEN FABELTJE. 
ALS MENSEN GOED 
PRESTEREN BINNEN 
DE MUREN VAN EEN 
FYSIEK KANTOOR, ZIJN 
ZE DOORGAANS NET ZO 
PRODUCTIEF WANNEER 
ZE THUISWERKEN. 
MISSCHIEN WEL 
PRODUCTIEVER.”

— MAX CALDWELL, PRINCIPAL EN 
PEOPLE & HR TRANSFORMATION 

PRACTICE LEADER BIJ  
THE HACKETT GROUP



5  I  THUISWERKEND PERSONEEL WERVEN EN AANSTUREN

Thuiswerkers die anders met de auto naar kantoor zouden 
gaan, besparen ook op brandstof, slijtage en onderhoud.

Medewerkers profiteren van een betere werk-pri véba-
lans en voelen zich gelukkiger. Dit is ook goed nieuws 
voor werkgevers die graag tevreden medewerkers willen 
aantrekken en behouden. Sung zegt hierover: “Als mensen 
de mogelijkheid krijgen om bepaalde privézaken af te 
handelen die zich onder kantoortijd voordoen, zie je dat 
terug in hun werk.”

Thuiswerkers kunnen dankzij hun flexibele werkschema 
bijvoorbeeld doktersafspraken inplannen of voor een ziek 
kind of familielid zorgen zonder daarvoor gehaast een 
vergadering te hoeven verlaten. 

De mogelijkheid om vanuit huis te werken, biedt nog een voordeel. Volgens een bericht van 
Business Insider lopen medewerkers met lange reistijden meer risico op depressie, financiële 
zorgen en stress.

THUISWERKERS 
DIE ANDERS MET 
DE AUTO NAAR 
KANTOOR ZOUDEN 
GAAN, BESPAREN 
OOK OP BRANDSTOF, 
SLIJTAGE EN 
ONDERHOUD.
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DE UITDAGINGEN VAN  
PERSONEEL OP AFSTAND AANSTUREN

Veel organisaties nemen thuiswerkers aan voor sleutelrollen binnen hun organisatie. Hoewel een 
diverser, meer tevreden personeelsbestand veel voordelen biedt, levert het aansturen op afstand 
ook uitdagingen op. 

Deze thuiswerkrevolutie heeft een grote impact op de werving en het behoud van medewerkers. 
Senior hr-professionals moeten mogelijk hun gebruikelijke werkwijze herzien naarmate ze meer 
medewerkers werven die parttime of fulltime op afstand werken.

Een van de uitdagingen waar hr-teams van bedrijven met thuiswerkers mee te maken krijgen, 
is de ontwikkeling van een carrièrepad voor de collega's die niet op kantoor aanwezig zijn. 
Bijvoorbeeld dezelfde statistieken, zoals declarabele uren en verkoopdoelstellingen, op alle 
medewerkers toepassen om ze gelijk te behandelen. 

Er zijn ook zorgen over het feit dat collega's op kantoor meer direct contact hebben met 
de leidinggevende. “Thuiswerkers zijn bang dat uit het oog uit het hart betekent”, zegt 
loopbaanadviseur Arlene Hirsch.

Er valt iets voor te zeggen dat bedrijven naar andere eigenschappen moeten zoeken wanneer 
ze een thuiswerker werven of een bestaande medewerker de overstap naar thuiswerken 
laten maken. Bedrijven hebben het liefst initiatiefnemers die zelfstandig kunnen werken en 
helder communiceren, maar dat zijn eigenlijk eigenschappen waarover elke medewerker moet 
beschikken, ongeacht waar hun laptop staat.

Thuiswerkers voelen zich vaker geïsoleerd omdat ze alleen werken en geen onderdeel uitmaken 
van het dagelijkse contact op kantoor, waar veel informatie wordt gedeeld. Uit een onderzoek van 
Harvard Business Review onder 1100 thuiswerkers blijkt dat ze zich afgewezen voelen of het idee 
hebben dat ze niet bij het besluitvormingsproces worden betrokken.6 Respondenten gaven aan 
dat ze zich vaker buitengesloten of in het nauw gebracht voelen dan hun collega's op kantoor.

“ THUISWERKERS ZIJN 
BANG DAT UIT HET 
OOG UIT HET HART 
BETEKENT.”

— ARLENE HIRSCH,  
LOOPBAAN- EN  

PSYCHOLOGISCH ADVISEUR
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STRATEGIEËN VOOR DE ONDERSTEUNING 
VAN THUISWERKERS
Nu het aantal thuiswerkers steeds groter wordt, vergt dat een andere leiderschapsstijl, 
vindt Sung van Molson Coors. “Je moet een goede leidinggevende zijn die een gevoel van 
gedeelde betrokkenheid aanwakkert, want commanderen werkt niet meer. Leidinggevenden 
moeten hun teams sterker maken door verwachtingen te stellen die eerlijk zijn voor het team, 
de persoon en de werkgever.

De sleutel tot succes is de juiste leiderschapsstijl inzetten voor het managen van thuiswerkend 
personeel en daarmee talent ontwikkelen. Je hebt mogelijk al medewerkers die over deze 
vaardigheden beschikken, maar je moet meer managers ondersteunen om ze klaar te stomen 
voor het aansturen van personeel dat niet onder hetzelfde dak werkzaam is. 

Hoewel babyboomers de tijd hebben gehad om hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen, 
hebben jongere managers mogelijk meer ervaring met het aansturen van thuiswerkers. Volgens 
een artikel van het CNBC heeft drie kwart (74%) van de leidinggevende millennials en managers 
uit generatie Z teamleden die een groot deel van de tijd op afstand werken, tegenover 58% van 
de teamleden van babyboomers. Toch zullen alle leidinggevenden zich aan de thuiswerkbeweging 
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moeten aanpassen, want er wordt verwacht dat 73% 
van alle teams in de Verenigde Staten tegen 2028 
voor een deel uit thuiswerkers bestaat.7

Thuiswerkers hebben vaak het gevoel dat ze constant 
aan het werk zijn en managers moeten ze aansporen 
om ook vrije tijd te nemen. Als je huis ook je kantoor is, 
kan dat lastig zijn. “Als je de buffer van woon-werkverkeer 
niet hebt, is het soms lastig om in te zien wanneer je 
achter je computer vandaan moet komen. Die reistijd 
vormt een overgang tussen werk en thuis. Het is 
belangrijk dat leidinggevenden van thuiswerkers 
een goede werk-privébalans stimuleren”,  
zegt Caldwell van The Hackett Group.

Managers moeten daarom het belang van een goede 
werk-privébalans bespreken met thuiswerkers. Laat ze 
weten dat het prima is om de werkdag op te breken met 
andere activiteiten waarmee ze voor zichzelf, hun gezin 
of hun gemeenschap zorgen. Het is ook belangrijk dat 
managers het goede voorbeeld geven door de grens 
tussen werk en privé te respecteren, bijvoorbeeld door 
medewerkers alleen onder werktijd e-mails te sturen. 

Om ze bij het team te betrekken, is het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen managers, 
senior hr-professionals en thuiswerkers. Personeel dat op afstand werkt, moet regelmatig 
voortgangsrapporten en feedback ontvangen en het is belangrijk dat hun successen ook 
met de rest van het bedrijf worden gedeeld. 

Je moet goed communiceren om thuiswerkers betrokken te houden. Het personeel van Harvest, 
dat software voor tijdregistratie levert, bestaat voor zo'n 80% uit thuiswerkers. Om het virtuele 
team van 55 medewerkers draaiende te houden, is gericht contact essentieel. “We zitten niet 
samen op kantoor, dus we moeten extra goed nadenken over de (voornamelijk schriftelijke) 
communicatie. Dat maakt ons besluitvormingsproces bewuster en leidt uiteindelijk tot een beter 
product”, is te lezen op de website van het bedrijf, waarop ook het beleid van 'werken zonder 
grenzen' wordt gepromoot.8 

Bedrijven moeten investeren in technologieën zoals software voor videovergaderingen en Slack, 
zodat thuiswerkers verbonden blijven met de bedrijfscultuur en de collega's die wel op kantoor 
zitten. Die komen ze tenslotte niet tegen bij het koffiezetapparaat, waar allerlei gesprekken 
worden gevoerd en informatie wordt gedeeld. 

“Gebruik je hulpmiddelen zoals Webex en Skype? Zorg er dan voor dat iedereen zijn camera heeft 
ingeschakeld”, zegt Caldwell. “Als je mensen kunt zien, kun je elkaars lichaamstaal lezen en worden 
de gesprekken persoonlijker en effectiever.” E-mails en chatberichten kunnen verkeerd worden 
geïnterpreteerd en de subtiliteiten van persoonlijke communicatie gaan verloren. Het gebruik 
van de webcam spoort thuiswerkers ook aan om professionele kleding te dragen en ontmoedigt 
multitasken.

“ GEBRUIK JE 
HULPMIDDELEN ZOALS 
WEBEX EN SKYPE? 
ZORG ER DAN VOOR DAT 
IEDEREEN ZIJN CAMERA 
HEEFT INGESCHAKELD. 
ALS JE MENSEN KUNT 
ZIEN, KUN JE ELKAARS 
LICHAAMSTAAL 
LEZEN EN WORDEN 
DE GESPREKKEN 
PERSOONLIJKER 
EN EFFECTIEVER.”

— MAX CALDWELL, PRINCIPAL EN 
PEOPLE & HR TRANSFORMATION 

PRACTICE LEADER BIJ  
THE HACKETT GROUP
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CONCLUSIE
Thuiswerken biedt voordelen voor zowel werkgevers als werknemers, maar er is een 
heldere en consistente aanpak nodig om een aantal uitdagingen te overwinnen. Maar 
thuiswerken is in ieder geval normaal geworden. 

Thuiswerkers hoeven niet uren naar het werk te reizen, wat voor velen een positief 
effect heeft op de balans tussen werk en privé. Werkgevers plukken de vruchten 
van productiever, diverser en geconcentreerder personeel. 

Er zijn zeker een paar uitdagingen, waaronder het risico dat thuiswerkers zich 
afgezonderd voelen of minder verbonden met hun collega's. Met de juiste hulpmiddelen 
en goed leiderschap kunnen thuiswerkers en hun werkgevers deze manier van werken 
echter tot een succes maken.
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