
   

 

 
 
 1 van 3 

  
ONDERWERP: Uitkomsten themabijeenkomst Hybride Werken 
VAN: Bernice Reijnders, Casper Stelling en Geert Koops 
VOOR: Mobiliteitsmakelaars 
DATUM: 16 september 2020 
  

 

Aanleiding 
Dinsdag 8 september 2020 hebben de Mobiliteitsmakelaars van Zuid-Limburg Bereikbaar (ZLB) de 
themabijeenkomst Hybride Werken georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is er met behulp van online quiz 
instrument Kahoot geïnventariseerd hoe de aanwezige organisaties aankijken tegen de balans tussen thuis en 
op kantoor werken, wat de ervaring is op dit gebied en welke behoeften en hulpvragen er leven bij de 
betrokken werkgevers. Tijdens de bijeenkomst waren de volgende werkgevers vertegenwoordigd: WML, 
Rechtbank, MET ggz, Woonpunt, MUMC+, Gemeente Maastricht, Vista College, Gemeente Roermond, Kragten 
en Gemeente Landgraaf. Deze memo vat de Kahoot-antwoorden van de deelnemers samen en geeft een 
doorkijk naar de vervolgplannen van ZLB. 

Resultaten 
De resultaten worden weergegeven in drie onderdelen: 

§ De huidige situatie: hoe gaan de deelnemende organisaties om met het nieuwe normaal?; 
§ De toekomst: hoe gaat de toekomstige balans tussen thuis en op kantoor werken eruit zien na COVID-

19 of bij het (lang) aanhouden hiervan?; 
§ De transitie: hoe kunnen werkgevers zich optimaal voorbereiden op het nieuwe normaal? 

 
In totaal hebben dertien personen deelgenomen aan de themabijeenkomst. Zij vertegenwoordigen acht 
verschillende werkgevers, te weten Gemeente Landgraaf, Woonpunt, Gemeente Maastricht, Vista College, 
Rechtbank Limburg, Kragten, MET ggz en Gemeente Roermond. WML en MUMC+ zijn daarentegen slechts 
kort aanwezig geweest bij de themabijeenkomst, maar hebben niet deelgenomen aan de Kahoot-bevraging. 
Hun resultaten wegen dan ook niet mee in deze analyse. 
 
Huidige situatie 
Ruim twee derde van de werkgevers geeft aan problemen te ondervinden als gevolg van het maandenlange 
thuiswerken. Problemen die onder meer genoemd werden zijn vermindering van efficiency, zichtbaarheid en 
productiviteit, en moeite om onderling aangehaakt te blijven door een gebrek aan fysieke ontmoeting. Slechts 
een klein deel van de werkgevers (15%) geeft aan momenteel gebruik te maken van externe expertise, 
bijvoorbeeld voor de herinrichting van de kantoorruimtes. Bovendien heeft meer dan de helft van de 
bevraagde werkgevers ervoor gekozen om de reiskostenvergoedingen (nog) niet aan te passen. De vraag hoe 
ver organisaties hierin – en in andere thuiswerk-gerelateerde zaken – moeten gaan is wel geopperd. 
  

Ervaart jullie organisatie op dit moment 
problemen als gevolg van het - inmiddels 

maandenlange - thuiswerken? 

Faciliteren jullie momenteel nog de 
volledige reiskostenvergoeding, ongeacht 
het aantal dagen dat iemand thuiswerkt? 

Maken jullie gebruik 
van externe expertise? 

Ja 69% 54% 15% 

Nee 23% 38% 62% 

Weet niet 8% 8% 23% 
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Toekomstbeeld 
Het gros van de werkgevers (92%) is het erover eens dat het aandeel thuiswerken niet terug zal gaan naar het 
oude niveau op het moment dat COVID-19 onder controle komt. Twee tot drie dagen per dag thuiswerken en 
virtueel vergaderen dragen hieraan bij volgens een groot deel van de bevraagden (respectievelijk 85% en 92%).  
 

  
Hebben jullie al in kaart 

gebracht hoeveel 
medewerkers tijdens 

COVID-19 gelijktijdig op 
kantoor terecht kunnen? 

De verdeling tussen thuis 
en op kantoor werken 
gaat straks weer terug 

naar het niveau van voor 
COVID-19. 

Verwachten jullie dat 
virtueel vergaderen (na 

COVID-19) binnen de 
organisatie een 

structureel karakter 
krijgt? 

Hoeveel dagen in de week 
thuiswerken vinden jullie 

als organisatie 
verantwoord? 

Ja 85% 8% 92% 2-3 dagen:             85% 

Nee 0% 92% 8% 4 of meer dagen: 15% 

Weet niet 15% 0% 0% 
 
Het massale thuiswerken zorgt ervoor dat de functie van het kantoor verandert, aldus 69% van de bevraagde 
werkgevers. Deze veranderende functie, in combinatie met een hoger aandeel thuiswerken, heeft effect op 
de benodigde kantoorruimte. Bijna een derde (31%) van de werkgevers verwacht dan ook kantoorruimte af te 
kunnen stoten. Bovendien lijkt er slechts in beperkte mate behoefte te zijn aan satellietkantoren (8%). 
 
Met het oog op de toekomst heeft de overgrote meerderheid (85%) van de werkgevers al geïnventariseerd 
hoeveel werkplekken zij tot hun beschikking hebben met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. 
Spreiding van het werk, om zodoende meer medewerkers op kantoor te kunnen ontvangen, blijkt voor 46% 
van de werkgevers geen interessante optie. Om het thuiswerken optimaal te faciliteren laat 62% van de 
werkgevers wel weten aan de slag te gaan met Arbo-proof werkplekken. 
  

Verwachten jullie 
dat het kantoor 

na COVID-19 een 
andere functie 

gaat krijgen dan 
ervoor? 

Overwegen 
jullie om 

Arbo-proof 
thuiswerkplek
ken te gaan 
faciliteren? 

Overwegen jullie om 
naast thuiswerken 

het werken op 
satellietkantoren te 
gaan ondersteunen? 

Overwegen jullie meer 
spreiding van het werk 

om daarmee meer 
medewerkers op 

kantoor te kunnen 
faciliteren? 

Verwachten jullie na 
COVID-19 

kantoorruimte te gaan 
‘afstoten’ of juist te 
gaan ‘aantrekken’? 

Ja 69% 62% 8% 15% Afstoten:          31% 

Nee 8% 23% 46% 46% Aantrekken:     0% 

Weet niet 15% 15% 46% 38% Weet niet:        69% 

 
Transitie 
De ondervraagde werkgevers zijn bijna unaniem (92%) in hun voornemens om het thuiswerken een structureel 
karakter te gaan geven. Een kleine meerderheid is zelfs bereid om hierover afspraken te maken met ZLB of 
Roermond Bereikbaar (RB). De overige werkgevers staan niet negatief tegenover structureel thuiswerken en 
afspraken vastleggen met ZLB / RB, maar zijn hier nog niet over uit. Om de transitie te versoepelen geeft iets 
minder dan de helft (46%) van de werkgevers aan behoefte te hebben aan ondersteuning. Hierbij lijkt er vooral 
behoefte te zijn aan ondersteuning op het gebied van gedrag (zie cirkeldiagram), en in mindere mate op het 
gebied van de kantoorinrichting en de ICT-voorzieningen. 
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Verwachten jullie als werkgever het 

thema thuiswerken na COVID-19 
een structureel karakter te gaan 

geven? 

Zijn jullie bereid om met ZLB / RB 
afspraken rondom hybride werken 

in een Akte van Ambitie vast te 
leggen? 

Hebben jullie als werkgever 
behoefte aan ondersteuning van 

een expert rondom dit onderwerp? 

Ja 92% 54% 46% 

Nee 0% 0% 31% 

Weet niet 8% 46% 23% 
 
 

 

 
Conclusie 
Het huidige “thuiswerkexperiment” is voor de meeste werkgevers niet probleemloos verlopen. Toch zal 
hybride werken – waarin thuiswerken een prominentere rol gaat innemen – naar verwachting voor de meeste 
werkgevers een reëel scenario worden. Een klein deel van de werkgevers maakt al gebruik van externe 
expertise in relatie tot dit thema, en bijna de helft geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning. Deze 
ondersteuning is vooral gewenst op het thema behavior (leidinggeven, coachen en resultaatgericht werken). 
Bovendien is meer dan de helft van de werkgevers bereid hierover afspraken te maken met ZLB / RB. 

Vervolg 
De themabijeenkomst Hybride Werken fungeerde als een ijkpunt. Met behulp van de pollvragen hebben de 
Mobiliteitsmakelaars een maatstaaf in de deelnemende organisaties kunnen steken, en zijn zij veel te weten 
gekomen over de behoeften en hulpvragen die leven bij de werkgevers. Deze themabijeenkomst diende als 
de kick-off van een reeks themabijeenkomsten waarbij dieper ingegaan kan worden op de onderwerpen die 
hier naar voren zijn gekomen. Werkgevers kunnen vervolgens zelf bepalen bij welke themabijeenkomsten zij 
aanschuiven, en wat voor hen interessant is.  

27%

9%64%

Aan welke externe ondersteuning hebben jullie behoefte?

Bricks (kantoorinrichting, etc.)

Bytes (ICT, etc.)

Behavior (leidinggeven, coaching,
resultaatgericht werken, etc.)


