
_ _..I SPECIAL THUISWERKEN 

WIFI, KOFFIE EN 
CROISSANTS 
Thuiswerken! Het klinkt als een zegen, maar is dot wei zo? Kamen thuiswerkers bijvoorbeeld 

niet meer in de knel met hun tijd dan de traditionele werknemer? En is thuis nog echt thuis? Het 

Nieuwe Werken lntegreren vraagt om drastische veranderingen binnen de bedrijfsstructuur en 

de bedrijfscultuur", zegt organisatiepsycholoog Anton Maes. Een gesprek. 

In een hip etablissement aan het Gentse 

Sint-Pietersstat1on spreken we at. Korte 

kop leren jacket. twee gitzwarte smartpho

nes parallel op tafel, laptop en iPad in de 

aanslag. De perfecte outfit voor Het Nieuwe 

Werken. Tussen de gesprekken door is er 

Wifi. geurige koffie en een mandje crois

sants. 
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Organisatiepsycholoog Anton Maes, bezie

ler van Brainmove, buigt zich over bedrij

ven op weg naar Het Nieuwe Werken. Hij 

begeleidt de complexe veranderingspro-

108 

cessen d1e daarmee gepaard gaan. Noem 

het changemanagement. Betekent dat Het 

Nteuwe Werken het failhet van het kantoor

gebouw? Zeker met. Wie rondkijkt, merkt 

dat er overal nog kantoorkolossen verrij 

zen. Ook al voorspelde Alvtn Tattler aan het 

einde van de 20ste eeuw de komst van the 

electronic cottage. Kant oren bestaan nog 

steeds. Wonen, werken en vrije tijd zouden 

in zijn visie in een ruimte zijn ge'integreerd. 

Maar dat is vandaag zeker niet het geval 

zelfs nu telewerken een wijdverbreid feno

meen is. Oat we anders zijn gaan werken is 

een feit. IT heeft ons van onze bureaustoe

len gehaald. ZiJn wij de Nieuwe Nomaden 

van Het Nieuwe Werken? En hoe nieuw is 

Het Nieuwe Werken? 

VERTROUWEN 
"Er zijn organisattes die al raren het flex

werken hebben ge"introduceerd in hun be

drirtspollcy. Thuiswerken is binnen deze 

organisaties een deer van de bedrijfscultuur 

geworden .. , opent Anton Maes. "Thuiswer

ken zie ik vooral als een strategisch verhaal. 

Het is een middel om de strategische ob

jectieven van de organisatie te versterken 

en beter te gaan presteren. Anderzijds is 

het een gedeeltelijke oplossing voor de mo

biliteitsproblematiek en we verminderen zo 

aardig wat tijdverlies. Bovendien Ievert thu1s-
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werken een beter evenwtcht tussen werk 

en pnve met meer tevreden werknemers 

a1s gevolg. Heel belangrijk is te weten dat 

thuiswerk vooral gebaseerd IS op vertrou

wen, aangezien er geen formele structuur 

achter ztt zoals op het reguliere kantoor

In Belgie staan organisaties nog huiverach

tig tegenover thuiswerken, terwijl in Ianden 

als Nederland het echt is ingeburgerd. "Wt 

hebben in Belgie nog een te controlerende 

hierarchische reflex", weet Maes. "Hoe kan 

ik zaken opvolgen en aansturen zonder dat 

ik mijn medewerkers kan zien? Dit maakt 

sommige managers stilaan een beetje ner

veus. Ze zien het thuiswerken als een hype, 

maar over het hoe en het wat zijn ze nog 

te weinig ge"informeerd en gemottveerd. Een 

tsunami aan vragen komt op hen af. We k 

kader heeft de thuiswerker nodig? Er is n1et 

aileen het wetgevend kader, maar ook een 

aantal afspraken met het personeel en een 

aangepaste manter van evalueren komen 

daarbij om de hoek kijken. Het opstellen 

van een bepaalde policy en het begeleiden 

van management en werknemers geet. 

organisaties nochtans vleugels en nieuwt:t 

kansen. De overheid bijvoorbeeld regelt he 

thuiswerken centraal binnen een bepaalde 

regio. Let wei, de regels mogen niet te ver

stikkend zijn of in het absurde doorwerken. 

In de dagelijkse praktijk treffen we vaak een 



ORGANISATIEPSCHYCHOLOOG ANTON MAES: 

"THUISWERKEN IS OVERAL 
KUNNEN WERKEN" 

onaangepaste omkadering b1j de thuiswer

ker. En verder tonen studies aan dat heel 

wat ondernemingen weifelen om de stap 

naar het thuiswerken te zetten. Het gebrek 

aan vertrouwen leeft nog te sterk en ook de 

weerstand tegen de grote impact die thuis

werk heeft op de bestaande bednJfSvoering 

van de organisatie. 

EEN f"::(\~1"'\~ CTr'\~1 
"Thuiswerken doe je optimaal voor de or

ganisatie en in functie van je activiteiten, 

het is geen verworven recht", beklemtoont 

de bedrijfspsycholoog. "Taken die een be

paald conce'ltratieniveau vragen of waar

voor 1e moet telefoneren kunnen perfect 

van thuis uit worden uitgevoerd. Thuiswer

ken is zeker geen extra dagje verlof. Het 

is absurd dat sommige organisaties men

sen d1e parttime werken uitsluiten van het 

thuiswerken . Voor kenniswerk kunnen we 

werken waar we maar willen, toch is en 

blijft sociale interactie belangrijk. Stell zich 

de vraag of ret kantoor nog wei een werk-
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plek is of veelal de plek is om de baas te 

ontmoeten. Wordt het kantoor een soort 

forum waar we vooral met collega's over

leggen en kennis uitwisselen? Vertaald naar 

Het Nieuwe Werken zoeken we een 1deaal 

evenwicht tussen vergaderen. kantoorwerk 

en thUiswerk. W1e thuis werkt. behoort op 

een goede steel te z1tten. zijn pc op juiste 

ooghoogte te hebben en te besch1kken 

over voldoende Iicht en IT facilities." 

,...,,,...NWICHT 

De thuiswerker kan volgens Anton Maes in 

principe heel wat taken aan. Teksten lezen. 

offertes maken. secretariaatstaken van al

lerlei slag verzorgen. het IS allemaal moge

lijk. "De onderneming moet zich afvragen of 

iedereen bereid is om dat 'thuis' te doen. De 

persoonlijkheid van de medewerker speelt 

uiteraard een doorslaggevende rol. En ook 

is het voor de ondernemer van belang te 

weten hoe hij zijn medewerkers opvolgt en 

evalueert. In de nieuwe constellatie is de 

output belangrijker dan de input. Hoe de 

werknemer zijn resultaten haalt, doet er niet 

zo toe. Als het werk maar gedaan is. We 

verschuiven van een model gebaseerd op 

aanwezigheid naar een model ger cht op re

sultaat." Hlerbij 1s het wei belangrijk dat we 

de werknemers tegen zichzelf in bescher

ming nemen? Thuiswerk geeft een enorme 

vnjheid maar kan ook leiden tot een zeer 

hoge prestatiedruk. Evenwicht is belangrijk. 
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Thuiswerkers krijgen meer vertrouwen, zelf

standigheid en ook meer verantwoordelijk

heid. De werkgever is ermee gebaat te we

ten welke taken hij aan wie kan geven en of 

die taken binnen een redelijke term1jn ZIJn at 
te werken. "Oat vraagt om bijzondere skills 

van de bedrijfsleiding. Voor het organiseren 

van thuiswerk ligt de uitdaging dus net zo 

goed bij het management en niet aileen biJ 

de medewerker", beklemtoont de organi

satiepsycholoog. Het vraagt om een totaal 

andere aanpak van organisatie en cultuur. 

Lang niet aile ma'lagers hebben zin om 



de ommezwaai in de praktijk om te zet

ten. Vandaar dat brainmovers als Maes in 

hun opdracht om bedrijven te begeleiden 

naar Het Nieuwe Werken, vaak stUiten op 

tegenstand. Anton Maes: "Het 1s inderdaad 

wennen als je de stap zet. Managers zijn 

gedwongen om met verschillende agenda's 

rekening te houden. Het opvolgen van za

ken krijgt dan een andere en veer complexe

re dimensie. Professionele begeleiding helpt 

allesz1ns en brengt meer rust in de gelede
ren van management en medewerkers." 

Een van die heikele punten 1s de interactie. 

Daarvoor bestaan er gelukkig sociale media 

en netwerken zoals bijvoorbeeld Yammer. 

Anton Maes: "Evenwel blijven face tot face 

contacten voor de thuiswerker noodzakelijk 

naast de virtuele contacten. Ontmoetingen 

organiseren is een van de n1euwe taken 

binnen Het Nieuwe Werken. Dat vraagt om 

extra inzet en motivatie. Ook heel belangrijk 

is het handhaven van het evenwicht tussen 

prive en werk, tussen bereikbaarheid en be

schikbaarheid. tussen het kiezen van taken 

en het opgelegd krijgen van taken. Er komt 

heel wat bij kijken. Geweten is dat thuiswer

kers bijvoorbeeld meer worstelen met tijd 

dan traditionele werkers." 

y.r .:: ......... n.u 4.TION 

Maar ook het begrip <huiswerken geraakt 
stilaan op losse schroeven. ':Vanneer spre

ken we over thu1swerken? Moeten we daar

voor echt letterlijk thUIS z•rn? Anton Maes: 

"De traditionele visie is dat de tnuiswerker 

thuis een kantoor heeh 1ngericht. De thuis-

werker doet zirn deur open en gaat in zijn 

werkkamer aan de slag om er na acht uur 

weer uit te komen. Oat idee is voorbijge

streefd door de oprukkende draadloze ap

plicat1es. D1e maken dat we overal kunnen 

werken en thUiswerkers armaar flexibelere 

werkers worden die niet meer acht uur ge

kluisterd zitten in een kamertje. De thuis

werker staat dus voor ruimere territoriale 

mogelijkheden die hem aile vrijheid geeft. 

Thuiswerken is overal Kunnen werken. 
Maar wil hij of zij dat ook echt? "Dat is nog 

maar de vraag. De Y-generatton ziet daar 

minder tegen op dan de babyboomers. Zij 

zijn geboren met een laptop in de wieg. 

Die generatie zet je geen acht uur achter 

een bureautje ergens 1n Brussel, zij gaan 

voor flexwerkplekken. Het paradigma om 

medewerkers samen te brengen in een 

kantoor moeten we loslaten omdat het niet 

meer van deze tijd IS. Vandaag hebben we 

clouds, we moeten niet meer collectief in

loggen op een fysiek mainframe zoals in de 

jaren tachtig. Wireless beheerst ons Ieven 

en gedrag." 
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De organisatiepsycholoog wijst er op dat 

Het Nieuwe Werken met het thuiswerken 

als onderdeel. soms als wmdowdressing 

wordt opgevoerd vooral dan vanuit com

mercrele belangen. "Wil re er echt voor gaan 

dan ga je voor de drie B's dre het Nieuwe 

Werken Kenmerkt: bricks, bites, behaviour. 

De bricks zijn de gebouwen en kantoor

meubelen, die moeten vanzelfsprekend oke 

z1jn. Spreken we over bites dan zitten we 

echt in de volle overgang denk aan wireless, 

clouds en ga zo maar door." 

Populair IS eveneens BYOD, de afkorting 

van Bring Your Own Device. Anton Maes: 

"Er zijn bedrijven die het mogelijk maken dat 

mensen hun eigen ICT spullen meenemen. 

Als iemand met zijn eigen materiaal - bir

voorbeeld de eigen laptop - beter of snel

ler werkt dan is dat geen probleem. Heb

ben we het over behaviour. het derde punt, 

dan brengen we het verhaal over mensen 

en hun gedrag. Daar gaat het uiteindelijk 

over, veel meer dan over tafels en stoelen. 

Mensen doen instappen in het verande

ringsproces, leren dingen 1n vraag durven 

stellen om tot andere 1nzichten te komen. 

Zijn de werkplekken wei aangepast aan mijn 

activitert? Stemmen ze overeen met de ob

jectleven van de organisatie? De werkplek 

is een strategische pijler rn functie van de 

objectieven. Neem nu sales mensen die 

komen en gaan op kantoor. Die zijn gebaat 

met gemakkelijke touch down werkpiekken. 

Direct inloggen en klaar 1s Kees. Het lijkt 

eenvoud1g maar om het menselijk gewoon

tedier andere paden te doen bewandelen 

moet soms toch heme! en aarde verzet 

worden? Anton Maes: "Veranderingen voer 

re niet zomaar door. Het is van belang dat 

JB daarover intern goed communiceert om 

een draagvlak te creeren. Daarvoor bestaan 

heel wat technieken maar dat is een ander 

verhaal!" 

www.brainmove.be 
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