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Samenvatting "Telewerken en kantoorhuisvesting" 

Telewerken geniet een toenemende mate van belangstelling binnen 

organisaties. T elewerken is een arbeidsvorm waarbij de werkplek 

geografisch gescheiden is van de organisatie en waarbij de 

overbrugging van informatie gebruik wordt gemaakt van moderne 

informatie- en communicatietechnologieen. Het doel van het onderzoek 

is het opstellen van een model waar de kostenconsequenties ten . 
aanzien van de ruimtebehoeften en communicati~middelen als gevolg 

van invoering van telewerken in een kantoororganisatie in beeld kan 

warden gebracht. 

Het voordeel van telewerken dat centraal staat in dit onderzoek is de 

mogelijk besparing in huisvestingskosten. Andere voordelen van 

telewerken zijn vermindering van woon- werkverkeer en stijging van 

productiviteit. Een nadeel van telewerken is vervreemding van de 

organisatie. 

Naast telewerken wordt onderscheid gemaakt in thuiswerkerr.' Bij 

thuiswerken wordt bij overbrugging van informatie geen gebruik 

gemaakt van moderne informatie- en communicatietechnologieen. In dit 

onderzoek wordt gekeken naar een combinatie van telewerkactiviteiten 

en thuiswerkactiviteiteh. 

In het model wordt uitgegaan dat telewerken niet geschikt is voor 

kantooractiviteiten waar meer dan 4 locaties aan deelnemen en waarbij 

non-verbale communicatie een belangrijke rol speelt. Oak activiteiten 

waarbij men afhankelijk is van fysiek archief en handtekeningen zijn niet 

geschikt voor telewerken. 

Activiteiten die geschikt zijn voor telewerken, kunnen op verschillende 

dagen in de week plaatsvinden. Bij clusteren warden activiteiten 

verschoven zodat een of meerdere dagen telewerken kan plaatsvinden. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: 

• Tijdsclustering per individu; activiteiten per individu verplaatst in de 

tijd; 

• Tijdsclustering per groep: activiteiten warden tussen personen met 

vergelijkbare functies verschoven en 

• Functieclustering: telewerkactiviteiten warden ondergebracht bij een 

of enkele personen, zodat nieuwe of aangepaste functies ontstaan. 

Veelvuldig telewerken zal invloed hebben op de inrichting van het 

kantoor. Doordat activiteiten niet meer op kantoor plaatsvinden kan het 

kantoorconcept en het en het werkplekgebruik niet meer aansluiten bij 

de activiteiten die op kantoor plaatsvinden. Ruimtebesparing kan 

plaatsvinden door verandering van kantoorconcept en werkplekgebruik. 

De kosten van telewerken warden voornamelijk bepaald door de 

moderne informatie- en communicatietechnologieen en de vergoeding 

en inrichting van de telewerkplek. 

Uit een voorbeelduitwerking van een standaard organisatie is gebleken 

dat de besparing negatief kan uitvallen. Door verbetering van de 

kwaliteit en een ruimere beschikbaarheid van moderne informatie- en 

communicatietechnologieen zullen steeds meer activiteiten geschikt 

warden. voor telewerken. Hierdoor zal de besparing hoger uitvallen. 



Voorwoord 

In het kader van het afronden van mijn studie bouwkunde aan de 
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geschreven. Het onderzoek is uitgevoerd bij de leerstoel 

vastgoedbeheer van de vakgroep Architectuur, Urbanisatie en Beheer 

en bij PTT post vastgoed in Den Haag. 
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1. lnleiding 

"Het gemiddelde ruimtegebruik per kantoorwerknemer is nu circa 25 

m2
• lndien de gehele indeling van de kantoorpanden aangepast wordt 

op een situatie met telewerkers, kan per telewerker een besparing van 

het ruimtegebruik bereikt warden van 60%", aldus een stelling van 

Blijleven en Kluyver van stedenbouwkundig adviesbureau OD 205 [1 ]. 

Volgens OD 205 kan telewerken grate gevolgen hebben voor de 

ruimtebehoeften van kantoororganisaties. Dit .zou zelfs tot gevolg 

kunnen hebben dat grate kantoorgebieden probleemgebieden warden, 

omdat er gewoonweg geen vraag meer naar kantoorruimte is. Met 

name grootschalige, mono-functionele kantorengebieden, die in de 

jaren '70 en '80 buiten de steden bij verkeersknooppunten als 

paddestoelen uit de grand zijn verrezen, kunnen in de 21 s18 eeuw 

probleemgebieden warden [1 ]. 

Oak de branchevereniging van Nederlandse Vereniging van 

Bouwondernemingen waarschuwt voor al te groat optimisme ten 

aanzien van de kantorenmarkt. De branchevereniging wijst op het risico 

van te veel nieuwbouw: De kantorenmarkt gaat volgens deskundigen 

'rake klappen' oplopen. Die vrezen dat de groei van kantoorpersoneel 

afvlakt door telewerken en de opkomst van nieuwe flexibele kantoren 

[2]. 

Uit bovenstaande citaten blijkt dat telewerken grate invloed kan hebben 

op de kantorenmarkt. In dit onderzoek is een model opgesteld waarmee 

organisaties de invloed van telewerken op ruimtebehoefte en 

benodigde communicatiemiddelen inzichtelijk kunnen maken. Alvorens 

tot dit model te komen, zullen enkele stappen moeten warden 

doorlopen. Dit afstudeeronderzoek is opgebouwd uit de volgende 

stappen: 

In hoofdstuk 2 wordt het onderzoek uiteengezet. Er zal warden ingegaan 

op doelstelling, probleemstelling en plan van aanpak van het onderzoek. 

In hoofdstuk 3 warden de begrippen telewerken en thuiswerken 

gedefinieerd. Aan de hand van literatuurstudie en praktijkvoorbeelden 

wordt de omvang van telewerken en de toekomstverwachting geschetst. 

Als afsluiting van het hoofdstuk wordt het conceptueel model 

weergegeven waarmee organisaties de · invloed van telewerken 

inzichtelijk kunnen maken. 

Om uitspraak te kunnen doen welke kantooractiviteiten geschikt zijn voor 

telewerken, is in hoofdstuk 4 nader onderzoek verricht naar activiteiten. 

Bij telewerken wordt gebruik gemaakt van moderne informatie- en 

communicatietechnologieen. In hoofdstuk 5 warden de verschillende 

mogelijkheden en kosten van de moderne informatie- en 

communicatietechnotogieen beschreven. 

In hoofdstuk 6 wordt de invloed van telewerken op het kantoorconcept 

en werkplekgebruik beschreven. Bij het kantoorconcept wordt 

onderscheid gemaakt in cellenkantoor, kantoortuin, teamkantoor en 

coconconcept. Bij het werkplekgebruik wordt onderscheid gemaakt in 

vaste werkplekken en wisselwerkplekken. 

In hoofdstuk 7 wordt het model, dat in hoofdstuk 3 als conceptueel 

model uiteengezet is, uitgewerkt aan de hand van bevindingen uit de 

hoofdstukken 4,5 en 6. Het model zal inzicht moeten geven in de 

gevolgen die invoering van telewerken heeft voor de ruimtebehoefte van 
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een kantoororganisatie. 

In hoofdstuk 8 zal aan de hand van een fictieve organisatie het model 

doorlopen worden. Daarnaast wordt aan de hand van enkele stappen 

uit het model de toekomstontwikkeling van telewerken geschetst. Het 

afstudeerverslag zal in hoofdstuk 9, worden afgesloten met conclusies 

en aanbevelingen. Voorbeelden en/of toelichtingen zijn weergegeven in 

grijs gearceerde kaders. 
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2. Beschrijving onderzoek 

2.1 Algemeen 

Naast personeelskosten vormen de huisvestingskosten veelal de 

belangrijkste kostenpost voor een organisatie. Organisaties stellen zich 

veelal de vraag hoelang zij een slechte benutting van kantoorruimten 

kunnen veroorloven. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat 

werknemers die niet noodzakelijk een eigen werkplek op kantoor nodig 

hebben, deze oak niet !anger krijgen. In tabel 2) is weergegeven hoe 

de verdeling van kosten in een kantoororganisatie [3] eruit ziet; 

I- bmsctin)ving 
f ·Personeeisi<osten · 

i Facilitaire- en inrichtingskosten 

! Totaal aan overige kosten 

[ :r.otaa/ 
Tabel 2.1 Overzicht kosten organisatie 

· Percentage 

75 

10 

15 

100% 

Door de invoering van telewerken in een organisaties zullen activiteiten 

elders gaan plaatsvinden. Hierdoor kan er een besparing in de 

vierkante meters plaatsvinden. Naast besparing in huisvestingskosten, 

is het door telewerken mogelijk te besparen in de reiskosten. 

Bij veel organisaties is telewerken al ingevoerd, zij het op kleine schaal. 

Op het gebied van onderzoek is telewerken een 'hot-item'. Publicaties 

met betrekking tot telewerken richten zich vooralsnog op de sociale en 

in mindere mate organisatorische aspecten van telewerken. Voor 

huisvestingsadviseurs, facilitair manager, vastgoedbeleggers en -

beheerders zijn de veranderingen door de invoering van telewerken in 

het kantoorgebouw van groat belang. Dit blijkt oak uit de inleiding van 

Blijleven en Kluyver (zie hfd. 1 ). Op het gebied van vastgoed en 

telewerken zijn enkele onderzoeken verricht onder andere door Vijfeijken 

[5] en Van Kaam en Van Waveren Hogervorst [1 ]. 

2.2 Probleemstelling 

Zoals in de inleiding van dit onderzoek is vermeld, kan telewerken grate 

invloed hebben op het vastgoed. Dit is aanleiding geweest voor PTT 

post vastgoed om onderzoek te verrichten naar de invloed van 

telewerken op de kantoorhuisvesting. De probleemstelling die voor dit 

onderzoek is opgesteld, luidt als volgt; 

· Probleemstelling: 

. Wat zullen de kostenconsequenties van invoering van telewerken voor een 

kantoororganisatie zijn met betrekking tot de ruimtebehoefte en 

communicatiemiddelen? 
. -· -· .! 

De veranderingen als gevolg van invoering van telewerken warden 

weergegeven als veranderingen in huisvestingskosten. Er zal worden 

gekeken naar de invloed van telewerken op het benodigd aantal .. 
vierkante meters kantooroppervlak als naar de benodigde 

communicatiemiddelen. 
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2.3 Doelstelling 

De invloed van telewerken zal voor een organisatie door middel van 

een model inzichtelijk worden gemaakt. In het model komen de invloed 

van telewerken op de moderne informatie- en 

communicatietechnologieen en op de inrichting van het kantoorgebouw 

terug. De doelstelling die voor dit onderzoek is opgesteld, is als volgt: 

Doelstelling: 

Het opstellen van een model waar de kostenconsequenties voor de 

lqlntooroppevlak als voor de communicatietechnologie als gevolg van invoering 

I :~~ t~l~rken in een kantoororganisatie in beeld kan worden gebracht. 
-·· .. ., __ ..... 

Dit onderzoek is bedoeld voor huisvestingsadviseurs, facilitair manager, 

vastgoedbeleggers en het management van organisaties die van plan 

zijn om telewerken in te voeren. Door het gebruik van het model wordt 

een beeld verkregen welke activiteiten geschikt zijn voor telewerken. 

Telewerken zal door verschuiving van arbeid in tijd en plaats, invloed 

hebben op de inrichting en gebruik van kantoren. 

2.4 Onderzoeksopzet 

Om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling, moet een 

aantal onderzoeksvragen beantwoord worden. Bij het beantwoorden 

van deze onderzoeksvragen, is gebruik gemaakt van de volgende 

onderzoekstechnieken; 

• Literatuurstudie; 

• Enquetes en discussielijsten. Door middel van het houden van 

enquetes en het deelnemen aan discussielijsten op het internet 

over de invloed van telewerken, wordt een beeld van de impact van 

• 
telewerken verkregen; 

Praktijkvoorbeelden; hierbij wordt gekeken naar organisaties waar 

telewerken ingevoerd is of organisaties die te maken hebben met 

telewerken. Voorbeelden zijn onder andere Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Ragus. 

Literatuurstudie Praktijkvoorbeeld 
L 

- 7 - ~-~- ½ __ -- -,-- - _j 

i --1 

I Conceptueel model ;"""-------~ 
L_ _ ___ - - --~ 5: ===~=======~===========t===-: J!! I 

i .., 
7 

Kantooractiviteiten - ICT 
I 

- Werkplekinrichting 

,:i: 

l Model Toekomstvisie I I 
Figuur 2.1 Stappenplan 

Schematisch kan de gevolgde werkwijze van het gehele 

afstudeeronderzoek worden weergegeven als in figuur 2.1. Er wordt 

onderscheid gemaakt in 3 fases; 

• Orienterende fase; hierin wordt een literatuurstudie naar telewerken 

verricht en wordt gekeken naar praktijkvoorbeelden van telewerken; 

• Analyse fase; in deze fase worden de bevindingen uit de 

orienterende fase geanalyseerd en 

• Conclusie fase; in deze fase zal het model worden uiteengezet. In dit 

model zal de invloed van telewerken op de ruimtebehoefte zichtbaar 

worden gemaakt. In deze fase wordt ook gekeken naar de 

toekomstverwachting van telewerken. 
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Om een antwoord te vinden op de doelstelling, zijn een viertal 

onderzoeksvragen opgesteld. Middels de literatuurstudie zal een 

antwoord moeten worden verkregen op de volgende onderzoeksvraag: 

r 1 . . ··· Wat wordt verstaan onder telewerken en thuiswerken? 

Bij deze onderzoeksvraag wordt ingegaan op de definitie van 

telewerken en thuiswerken. Er wordt gekeken naar de verschillende 

vormen van telewerken en de omvang van telewerken. 

In de orienterende en analyse fase zal een antwoord worden gezocht 

op de volgende onderzoeksvraag: 

[2, ·: V'il~fke kantooractiviteiten zijn geschikt voor telewerken? 

Door middel van een literatuurstudie wordt gekeken welke activiteiten 

er binnen een kantoororganisatie plaatsvinden. Van deze activiteiten 

wordt bepaald aan welke voorwaarden de activiteiten moeten voldoen 

om geschikt te zijn voor telewerken. 

Met behulp van de literatuurstudie en praktijkvoorbeelden wordt een 

antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvraag: 

3. Wat is de invloed van invoering van telewerken op de kwantitatieve en 

kwalitatieve ruimtebehoefte? 

Er wordt zowel gekeken naar verandering door telewerken van het 

kantoorconcept en het werkplekgebruik. 

Als laatste wordt antwoord gegeven op de vierde onderzoeksvraag: 

4. Welke ontwikkelingen :zijn er op het gebied van telewerken te verwachten? 

Hierbij wordt zowel gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van 

de modeme informatie- en communicatietechnologie, als naar 

veranderingen in kantooractiviteiten. 

2.5 Afbakening onderzoek 

Het onderzoek beperkt zich tot de invloed van telewerken op de 

werkplekinrichting. Ten aanzien van het onderzoek zijn de volgende 

afbakeningen gemaakt; 

• De sociale aspecten zowel voor de telewerker als voor de 

organisatie worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

Hierbij moet gedacht worden aan de verandering van werken door 

invoering van telewerken. Telewerken zal een ander soort 

management verlangen, omdat er niet meer op aanwezigheid 

gecontroleerd kan worden, moet er op output gecontroleerd worden. 

• De cultuur van een organisatie voor telewerken wordt niet 

meegenomen. Volgens fiteratuur zal telewerken alleen succesvol 

ge'implementeerd worden binnen een organisatie waar een cultuur 

heerst van vrijheid en gelijkheid van de werknemers [1). Veelal wordt 

de cultuur van een organisatie gezien als belemmering voor de 

invoering van telewerken. 

• Er wordt niet gekeken naar de invloed van telewerken op het 

fiieprobleem en huisvestingslocatie. 

• Er wordt alleen gekeken naar de gevolgen voor invoering van 

telewerken voor kantoororganisaties, andere organisaties, zoals 

bedrijfsorganisaties, worden niet meegenomen. 
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2.6 PTT post vastgoed 

Het onderzoek is verricht in opdracht van PTT post vastgoed. Nadat 

KPN Telecom en PTT post gesplitst zijn in twee aparte bedrijven, is 

PTT post gefuseerd met het Australische TNT, dit heeft geleid tot TNT 

Post Group, oftewel TPG. 

PTT post vastgoed richt zich steeds meer op beleidsstrategie inzake 

vastgoed en het fysieke huisvestingsconcept en zal zich in mindere 

mate gaan bemoeien met de eigenlijke realisatie van het vastgoed. PTT 

post vastgoed zal voor realisatie en vastgoedmanagement 

samenwerkingsverbanden aangaan met vastgoedpartijen in Nederland 

en het buitenland. PTT post vastgoed is sinds 1999 opgebouwd uit vier 

pijlers: 

• Transactiemanagement: huur en verhuur, aan- en verkoop van 

vastgoed; 

• Productmanagement: begeleiding van grote projecten; 

• Relatiebeheer: aandragen van huisvestingsalternatieven en 

• Kenniscentrum: databeheer van primaire procesgegeven en 

vastgoedgegevens (2). 

Momenteel bevat de portefeuille van PTT post vastgoed 500 eigen 

panden en 200 huurpanden. Binnenkort komen daar 80 gebouwen bij. 

Dan zal namelijk de vastgoedorganisatie van TNT ge"integreerd worden 

in PTT post vastgoed. Ook de panden van TNT Benelux in Nederland 

zullen dan ender de hoede van PTT post vastgoed vallen. Om een 

indicatie te krijgen van het vastgoed van PTT post is tabel 2.2 

weergegeven (2, 4]. 

.1.500.000 

800 

50 
35 tot 40 

10 

vierkante meters bruto vloeroppei'vlakte 

miljoen gulden commerciele boekwaarde 1 

miljoen gulden huurlasten 

miljoen gulden energielasten 

miljoen gulden onderhoudskosten 

Tabel 2.2 Overzicht vastgoed PTT post [2) 

De aanleiding voor dit onderzoek van PTT post is dat personeelskosten 

en huisvestingskosten de belangrijkste kostenposten van een 

organisatie zijn (tabel 2.2). Een organisatie, zeals PTT post, is zeer 

ge'interesseerd in de mogelijkheden die telewerken voor een 

kantoororganisatie kan hebben. Daarnaast is PTT post vastgoed 

ge'interesseerd in de toekomstverwachting van telewerken. Hierbij moet 

gedacht worden aan mogelijkheden die de moderne informatie- en 

communicatietechnologie~n in de toekomst kunnen gaan bieden. 

1 Commercii!le boekwaarde ook wet handefswaarde genoemd wordt omschreven als zijnde 
een algemene term waarmee de commerc:U!le waarde van een vastgoedobject wordt 
aangeduid zonder specifiek te zijn ten aanzien van de omstandigheden waaronder cit geldt 
en de daarbij te hanteren waarderingsmethode (8) 
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3. Telewerken en thuiswerken 

3.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het ontstaan en de 

ontwikkeling van telewerken en de factoren die telewerken hebben 

gestimuleerd of hebben tegengewerkt. Ook zullen de definities, die 

gehanteerd worden in dit onderzoek, van telewerken en thuiswerken 

worden geformuleerd. Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt het 

conceptueel model weergegeven waarmee organisaties de invloed door 

invoering van telewerken op de ruimtebehoefte inzichtelijk kan worden 

gemaakt. 

3.2 Ontstaan van telewerken 

Als idee ontstond telewerken in de jaren '70 onder futurologen en 

breed-georienteerde computerdeskundigen. In telewerken zagen zij een 

oplossing voor de industrieel-maatschappelijke problemen van de jaren 

'60 en '70. Het aan elkaar koppelen van computer- en 

communicatiemogelijkheden leek ongekende technologische 

mogelijkheden te bieden. Telecommunicatie zou forensenverkeer en 

zakenreizen kunnen vervangen. Geografische afstanden zouden niet 

meer belangrijk zijn. Dergelijke ideeen over telewerken sloten aan bij de 

maatschappelijke problemen van de jaren '70 die in algemene termen 

werden gedefinieerd als de energieschaarste c.q. 

transportkostenprobleem en het probleem van luchtverontreiniging [9]. 

Telewerken heeft zijn oorsprong gevonden in de Verenigde Staten. 

Toch warden varianten van telewerken reeds vroeg in Europa 

ingevoerd. Elm van de eersten die voorzag dat telewerken zou gaan 

plaatsvinden, is Wiener. Hij besprak in zijn boek "The human use of 

human beings" (1950) het voorbeeld van een architect die vanuit Europa 

de bouw van een gebouw in de Verenigde Staten leidt met behulp van 

een fax [1]. Veel later is in Europa telewerken vooral gestimuleerd door 

de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft veel onderzoek 

op dit gebied gesponsord, vooral met betrekking tot het gebruik van 

telewerk als middel om economische activiteiten te stimuleren en 

werkgelegenheid te scheppen in landelijke gebieden of plaatsen met 

economische problemen [20]. 

Naast telewerken wordt thuiswerken onderscheiden. Thuiswerken heeft 

altijd al plaatsgevonden en onderscheidt zich van telewerken door dat bij 

telewerken bij de overbrugging van informatie geen gebruik wordt 

gemaakt van modeme informatie- en communicatietechnologieen. Bij 

thuiswerken wordt het contact tussen de thuiswerker en het bedrijf 

onderhouden door middel van post, door middel van personen die naar 

de thuiswerker gaan of in de meeste gevallen doordat de thuiswerker 

naar het bedrijf gaat. [9]. 

3.3 Voor- en nadelen 

3. 3. 1 Voordelen van telewerken 

Elm van de belangrijkste voordelen van telewerken is dat het een 

vermindering van woon- werkverkeer met zich meebrengt. Uit metingen 

bij telewerkers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bleak dat 

zij op hun telewerkdagen 90% minder spitskilometers afleggen dan op 

kantoordagen. Volgens cijfers van McKinsey zou door flexibilisering van 

arbeid, waar telewerken een onderdeel van is, het aantal files met 9% 

afnemen. Moret, Ernst & Young was in 1995 optimistischer: "Als de 
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woon-werkrijders een dag niet in de auto rijden, gaat het 

verkeersaanbod met gemiddeld 20% per dag omlaag" [20]. Vaak wordt 

uit het oog verloren dat er ook nieuwe mobiliteit ontstaat. Telewerkers 

kunnen bijvoorbeeld verder van hun werk gaan wonen omdat ze minder 

vaak de reis naar kantoor maken. Tevens kan er een toename van 

verkeer voor andere doeleinden, zoals recreatie, plaatsvinden [12]. 

Volgens Schoonman levert telewerken een besparing op van reiskosten 

van fl. 4.000- per jaar2 [1]. 

Telewerken kan zijn invloed hebben op de keuze van vestigingslocatie 

en woonplaatskeuze. Uit de weinige onderzoeken blijkt dat rekening 

gehouden moat worden met een toename van de woon-werkafstand 

met 6 tot 15% op de langere termijn [8]. Daarnaast blijkt dat 15 % van 

de telewerkers in California binnen twee jaar verhuisd was. De helft van 

daze verhuizingen leidde tot een grotere woon-werkafstand. Uit 

onderzoek in Nederland blijkt dat 25% van de telewerkers bij een 

volgende verhuizing een groter orientatiegebied heeft als gevolg van 

telewerken [12). 

Een ander mogelijk voordeel van telewerken, is de stijging van de 

productiviteit. Dit is echter geen hard feit, er zijn organisaties waar 

telewerken is ingevoerd en dit geen positieve invloed heeft gehad op de 

productiviteit. Onderzoeksbureau OTR verwacht dat door de invoering 

van telewerken een productiviteitsstijging van 15% te verwachten is. 

Het Amerikaanse Ministerie van Verkeer geeft in haar rapport over 

telewerken aan, dat over het algemeen een productiviteitsstijging van 

15 tot 25% wordt gevonden. Als redenen voor een 

productiviteitsverhoging geeft het rapport aan: 

2 Bij de besparing wordt uitgegaan van een reisafstand naar werk van 50 kilometers, 2 
dagen telewerken in de week en een vergoeding van fl. 0,50 per kilometer [1] 

• Meer uren per dag, wellicht een deel van de reistijd die gewonnen 

wordt en de mogelijkheid 's avonds of in het weekend te werken; 

• Meer werk per uur, minder storing of afleiding en 

• Minder verzuim en minder incidentele afwezigheid [1]. 

De telewerker is in principe vrij om zijn activiteiten te verrichten op tijden 

die hem het baste uitkomen. Bereikbaarheid speelt hierbij een 

belangrijke rol. Het kan gewenst zijn dat de telewerker op bepaalde 

tijden telefonisch bereikbaar moet zijn om klanten en collegae te helpen. 

Te/ewerken mislukt bij Getronics 

Een experiment met telewerken bij Getronics is mislukt. Betrokken software

ontwikkelaars bleken thuis aanzienlijk minder werk te verrichten. De 

productiviteit liep sterk terug. Sommige werknemers bleken op de gekste uren 

te werken. Veel werk werd naar de avond en zelfs de nacht uitgesteld [15]. 

Contacten tussen medewerkers vielen voor een groot deel weg toen ze gingen 

telewerken. 

Een voordeel van telewerken is dat er betere arbeidsmogelijkheden 

mogelijk zijn voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het kost een 

gehandicapte over het algemeen relatief veal energie om naar kantoor te 

komen, daarbij zijn veal kantoren niet echt ingericht op de behoeften van 

de gehandicapte [17]. 

Ook het behoud van personeel is een voordeel van telewerken. Veal 

bedrijven besteden veal tijd aan het recruteren en opleiden van mensen. 

Als gevolg van veranderingen in de leefomstandigheden van mensen, 

kunnen zij daze investering plotseling verliezen. Middels telewerken is 

het mogelijk om waardevolle medewerkers te behouden en nieuwe 

talenten aan te trekken [20]. 
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3.3.2 Nadelen van telewerken 

Als belangrijkste nadeel is uit verschillende onderzoeken naar voren 

gekomen, dat telewerken leidt tot een vervreemding van de organisatie 

[6, 10, 19). Doordat men op een andere locatie dan hat kantoor werk 

verricht, kan de binding met de organisatie vervagen. Werknemers 

besteden een deal van de werkdag aan hat socialiseren met collegae. 

De mogelijkheden om te socialiseren gaan min of meer verloren, 

wanneer de werknemer de hale dag thuis zit. De overgrote meerderheid 

van de telewerkers is van mening dat zij ondanks telewerken genoeg 

informeel contact hebben met collegae. Meedoen met 

'wandelgangenwerk' en met hat gezellige geruchtencircuit is niet 

onmogelijk voor telewerkers, maar ze moeten er iets meer moeite voor 

doen. Telewerkers moeten strategieen ontwikkelen om de risico's van 

isolatie en eenzaamheid te beperken; 

• Contacten leggen met de mensen in de eigen omgeving die oak 

vanuit thuis werken en 

• Door vanuit een locatie te werken waar neg meer telewerkers zijn, 

zeals een satellietkantoor of businesscentrum[20). 

Dezelfde moderne informatie- en communicatietechnologieen die 

telewerken mogelijk maken, maken oak telesocialisatie mogelijk, 

voorbeelden hiervan zijn virtuele koffiekamers, internetnieuwsgroepen 

en elektronische post [20). Vervreemding van een organisatie is 

afhankelijk van de band die men had voor de invoering van telewerken. 

Een freelance schrijver kan genoeg hebben aan 2 a 3 contacten in hat 

jaar zonder dat er vervreemding van de organisatie zal plaatsvinden. In 

de freelance wereld wordt veal werk aangenomen en uitbesteed, 

waarbij de opdrachtgever en kandidaat elkaar nooit 'live' ontmoet 

hebben. 

AT&T 

Uit onderzoek van AT&T blijkt dater geringe verandering optreedt in de isolatie 

van de telewerker. Uit een onderzoek onder 900 telewerkers blijkt dat ruim 62% 

van de ondervraagde geen verandering bemerkt in isolatie van de organisatie. 

Daamaast zegt 20% meer geisoleerd te zijn, en 15% minder gei"soleerd te zijn. 

De reden die de telewerkers opgeven dat ze minder ge1soleerd zijn, is dat er 

vooral meer sociale contacten ontstaan met gezinsleden, vrienden en buren. 

De reden die de telewerkers opgeven dat ze meer ge"isoleerd zijn, is dat er 

minder sociaal contact is met medewerkers, managers en het gemis van 

roddels [21}. 

Een nadeel van telewerken zijn de kosten die er aan verbonden zijn. 

Niet alleen kosten van de moderne informatie- en 

communicatietechnologieen, maar oak kosten voor inrichting van de 

werkplek. 

Geen telewerk bij Arbeidsinspectie 

De helft van de vierhonderd inspecteurs van de Arbeidsinspectie weigert nog 

!anger thuis achter de computer te werken als er geen adequate vergoeding 

van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegenover staat. 

Veel inspecteurs hadden thuis al een werkplek ingericht omdat hen een 

redelijke vergoeding in het vooruitzicht werd gesteld [14}. 
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3.4 Aantal en soorten telewerkers 

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

telewerkers: 

Marginale telewerkers 

Marginale telewerkers, ook wel incidentele telewerkers genoemd [19], 

zijn diegenen die regelmatig genoeg telewerken om zichzelf te 

identificeren met de term 'telewerker', maar waarbij de frequentie en/of 

regelmaat onvoldoende is om telewerken een routine aspect van het 

werkpatroon te Iatan worden [20]. 

Substantiele telewerkers 

SubstanMle telewerkers, ook wel flexibele telewerkers genoemd [19], 

beschouwen het 'hoofdkantoor' als belangrijkste werkplek, maar de 

substantiele telewerkers hebben ook een routine van telewerken 

ontwikkeld en hebben daarvoor, in de meeste gevallen, ook bepaalde 

soorten kantoorfaciliteiten [20]. 

Primaire telewerkers 

Primaire telewerkers, ook wel routinematige telewerkers genoemd [19], 

zijn diegenen voor wie telewerken de belangrijkste werkwijze is 

geworden. De telewerkwerkplek wordt beschouwd als de belangrijkste 

werkplek [20]. 

Er kan tevens onderscheid worden gemaakt naar soort 

arbeidsverhouding. Sombroek en Kaptein geven in 'Telewerken in de 

praktijk' ( 1992) de volgende variant en aan: 

• De telewerker is werknemer met alle daaraan verbonden rechten en 

plichten; 

• De telewerker is werknemer met andere rechten en/of plichten dan 

de overige werknemers; 

• De telewerker in tijdelijke dienst; 

• De freelance telewerker en 

• De telewerker zonder officieel contract [1]. 

De verwachting is dat het fenomeen telewerken steeds verder haar 

opmars zal maken in Nederland. Bij 2,6% van de beroepsbevolking vindt 

telewerken plaats. 

Jaartal 

1992 

1993 

1995 

1996 

1998 

1999 

2000-2001 

Aantal telewerkers 

60.000 

65.000 

80.000 

136.000 

350.000 (mobiele werkers; zie figuur 3.1) 

200.000 

285.000 

308. 000 (mobiele werkers) 

400.000 

750.000 (mobiele werkers) 

Tabel 3.1 Overzicht van het aantal telewerkers volgens het Telewerkforum 

In vergelijking tot tabel 3.1 kwam het onderzoeksbureau OTR kwam in 

1992 met een lagere schatting, namelijk 50.000 fulltime telewerkers. 

Volgens Benschop zal in het jaar 2015 het aantal telewerkers groeien tot 

tussen de 740.000 en 1.4 miljoen. De aantallen telewerkers lopen sterk 

uiteen doordat er verschillende definities van het begrip telewerken zijn 

en doordat het aantal parttime telewerkers lastig te schatten is [20]. 
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In vergelijking tot de rest van Europa is de toename van het aantal 

telewerkers in Nederland hoog te noemen. Dit komt doordat Nederland 

beschikt over een hoogwaardig elektronische infrastructuur en dat het 

grootste deel van de Nederlandse beroepsbevolking gewend is om met 

een computer te werken (3]. Volgens Fukuyama [2] speelt de cultuur 

een belangrijke rol bij invoering van telewerken. In de volgende 

paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 

3.5 Ontwikkelingen van telewerken en thuiswerken 

Telewerken is een ontwikkeling die zijn oorsprong heeft gevonden in de 

jaren '70. Door verschillende ontwikkelingen is er in de loop der tijd 

steeds meer animo gekomen voor telewerken. In hoofdlijn zijn er twee 

ontwikkelingen te noemen die telewerken gestimuleerd en mogelijk 

gemaakt hebben; 

• Veranderende samenleving en 

• Ontwikkeling van moderne informatie- en 

communicatietechnologieen (5, 6, 19]. 

3.5.1 Veranderende samenleving 

Veranderende samenleving wordt onder andere gekenmerkt door 

individualisering en de daarmee gepaard gaande verandering van 

normen en waarden. Mensen worden steeds zelfstandiger en 

individualistischer. Een ontwikkeling die hieruit vloeit is dat het aantal 

vrouwen op de arbeidsmarkt stijgt en het aantal tweeverdieners 

toeneemt. Hierdoor dienen steeds meer mensen hun werk te 

combineren met zelf- of gezinsverzorgende taken [6]. De 

individualisering of de verzelfstandiging van het individu heeft een 

aantal gevolgen voor de werknemers van organisaties: 

• De stijging in waardering van de arbeidssatisfactie; verbetering van 

de kwaliteit van de kantooromgeving heeft een positieve uitwerking 

op zowel de werknemer als de organisatie; 

• Het toenemende gebrek aan tijd en 

• Verschuiving van macht naar het individu [5]. 

Telewerken maakt het mogelijk om op aangepaste werktijden en 

werkplekken te werken. Een andere stimulans voor telewerken is het 

fileprobleem. Door de groei van de economische welvaart zijn steeds 

meer mensen in het bezit van een auto (of meerdere auto's) [6]. Bij een 

veranderende samenleving moet ook gekeken warden naar de 

veranderingen die zich voordoen in kantoororganisaties. Toenemende 

concurrentie tussen bedrijven en het privatiseren van 

overheidsinstellingen zorgen voor een groeiende behoefte om 

bezuinigingen binnen een bedrijf door te voeren [18]. 

Kantoororganisaties zijn op zoek naar manieren om het bedrijfsresultaat 

te verbeteren. De werkomgeving wordt hierbij op twee manieren 

beschouwd; 

• Beperking van het ruimtegebruik en daarmee een belangrijke 

beperking van de huisvestingskosten en 

• Verbetering van de efficiency van het primaire bedrijfsproces en 

verhoging van de productiviteit [13]. 

3.5.2 Moderne informatie- en communicatietechnologieen 

Een andere ontwikkeling die telewerken stimuleert, zijn de 

ontwikkelingen op het gebied van de moderne informatie- en 

communicatietechnologieen. Toffler maakt in zijn boek "The third wave" 

(1980) onderscheid in drie verschillende golven, welke elk voor een 

totale transformatie van de maatschappij hebben gezorgd. De eerste golf 
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is die van het landbouwtijdperk. De economische en sociale macht was 

in handen van de grondbezitters. De tweede golf, het industriele 

tijdperk, kenmerkt zich door massaproductie, natuurwetenschappen en 

mensenrechten. De laatste golf, is de golf van de informatietechnologie, 

die zijn begin kent ergens tussen 1955 en 1965. Dit tijdperk wordt 

aangeduid als het informatietijdperk. Op economisch gebied is er een 

duidelijke trend waameembaar naar globalisering, waarbij nationale 

grenzen vervagen en de regio steeds belangrijker wordt [1]. Sindsdien 

zijn de ontwikkelingen van de moderne informatie- en 

communicatietechnologie niet meer bij te houden. Met behulp van e

mail en videoconferencing is het mogelijk om met iedereen over de 

gehele wereld te communiceren. De ontwikkeling van telewerken is ook 

be"invloed door; 

• De enorme prijsverlaging van de noodzakelijke technische 

apparatuur en 

• De ruime beschikbaarheid van de technieken die het werken op 

afstand mogelijk maken [20]. 

Naast de bovengenoemde aspecten die telewerken positief hebben 

be"invloed, zijn er ook aspecten die de ontwikkeling van telewerken 

belemmeren. Oat nieuwe werkplekvormen, waar ender telewerken, neg 

niet op brede schaal warden toegepast, kan volgens Dewulf, van Meel 

en Homes, van de Technische Universiteit Delft, warden toegeschreven 

aan een viertal belemmeringen, te weten; 

• Er is sprake van een nieuw fenomeen. Slechts een beperkt aantal 

'early adaptors', zeals Digital en IBM, hebben succesvolle 

werkplekinnovaties toegepast. Veel bedrijven nemen echter een 

afwachtende houding aan; 

• Bedrijven hebben te maken met een bestaande voorraad gebouwen 

en/of lopende huur- en leasecontracten. Nieuwe kantoorconcepten 

vragen vaak om ingrijpende aanpassingen en om een 

voorinvestering in tijd en geld; 

• Werkelijke 'push-factoren' voor het toepassen van nieuwe 

werkplekconcepten ontbreken. In vergelijking tot een groat aantal 

andere Europese landen zijn in Nederland de huisvestingskosten 

relatief laag en de kwaliteit van werkplekken hoog. Dit heeft te 

maken met het lage huurprijsniveau en de uitgebreide ARBO

wetgeving in Nederland. Hierdoor bestaat bij bedrijven weinig animo 

om te veranderen en 

• Een vierde en meestal niet-onderkende belemmering is cultuur. 

Kantoorinnovaties kunnen conflicteren met de culturele normen en 

waarden. Cultuur bepaalt in grate mate de houding van het 

management tegenover telewerken. Bij telewerken hebben 

managers te maken met een 'virtuele' werknemer. Het management 

wordt gedwongen op een andere manier te beoordelen en leiding te 

geven. De beoordeling van werknemers meet plaatsvinden op basis 

van resultaat in plaats van aanwezigheid. Volgens Fukuyama is de 

mate waarin managers en werknemers elkaar vertrouwen sterk 

cultureel bepaald. Er wordt onderscheid gemaakt in 'high trust' en 

'low trust cultures' . Duitsland en Nederland warden genoemd als 

voorbeelden van high trust cultures. Het onderling vertrouwen 

binnen en tussen organisaties is relatief groat. Managers vertrouwen 

daarom sneller verantwoordelijkheden en zelfstandigheden toe aan 

werknemers. Volgens Fukuyama is het niet verwonderlijk dat in deze 

landen telewerken het snelst van de grand komt [2]. 

Voorzichtigheid ten aanzien van de ontwikkeling van telewerken wordt 

geboden door de Jonge, van de Technische Universiteit Delft. Hij maakt 

de vergelijking tussen telewerken en fitnessen: "De meeste mensen 

gaan niet fitnessen voordat ze een hartinfarct hebben gekregen. Zo zal 
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men oak niet gaan telewerken voordat het wegennet volledig verstopt 

zit" [11]. 

3.6 Definities 

3.6.1 Algemeen telewerken 

Telewerken maakt onderdeel uit van het flexibel werken. De locatie is 

daarbij flexibel; woning, businesscentrum of satellietkantoor. Oak de 

tijdsfactor is variabel: werken wanneer gewenst. Andere kenmerken van 

flexibel werken zijn onder andere flexibiliteit in arbeidscontracten en 

flexibiliteit in beloning. 

In de literatuur komen veel definities van telewerken voor. Tussen de 

verschillende definities bestaan verschillen en overeenkomsten. De 

definities van a.a. TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid warden besproken. 

• Volgens TNO: arbeid waarbij als gevolg van het aanwenden van 

informatie- en communicatietechnologieen de werkplek voor 

tenminste 20% van de arbeidstijd gescheiden is van de locatie van 

de werk- of opdrachtgever [16). 

• Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

een nieuwe arbeidsvorm waarbij de arbeidsplaats geografisch van 

andere arbeidsplaatsen is gescheiden en de locatie van de 

arbeidsplaats wordt bepaald door de behoeften van degene die het 

werk verricht. De geografische scheiding wordt overbrugd door 

middel van telecommunicatie en micro-elektronica3
• Belangrijk 

3 Telecommunicatie en micro-elektronica wordt samen gezien als informatietechnologie [9] 

hierbij zijn drie elementen: 

1. De arbeidsplaats is ruimtelijk gescheiden van de andere 

arbeidsplaatsen, 

2. De locatie van de arbeidsplaats wordt bepaald door de 

werknemer, 

3. De eventuele aanwezigheid van andere telewerkers is niet 

noodzakelijk voor het verrichten van het werk [9]. 

Onenigheid in de verschillende definities ligt in het feit of de locatie waar 

telewerken zal plaatsvinden, bepaald wordt door de telewerker. Volgens 

het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de 

telewerker, in grate mate, vrij zijn om zelf te bepalen waar de werknemer 

het werk zal gaan uitvoeren. Voorbeelden van grensgevallen of ze wel 

tot telewerkers gerekend moeten warden, zijn bijvoorbeeld 

vertegenwoordigers. De locatie wordt niet bepaald door de werknemer, 

maar door de klant. Hierdoor wordt een voorbeeld zoals 

vertegenwoordiger niet gerekend tot telewerken. 

De onderverdeling van flexibel werken van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat sluit hierbij aan (figuur 3.1 ). Vertegenwoordigers vallen hier 

onder mobiele werkers. Oak volgens het Telewerkforum vallen de 

mobiele werkers niet onder telewerkers. 
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Flexibel werken 

Telewerken 

Figuur 3.1 Plaats van telewerken binnen flexibel werken (1 OJ 

Volgens Benschop, verbonden aan de vakgroep sociologie van de 

Universiteit van Amsterdam, kan er onderscheid gemaakt warden in de 

locatie waar telewerken plaats vindt; 

• Telethuiswerk (figuur 3.2); 

• Telewerkcentra: 

1. Buurtkantoor: een kantoorgebouw gefinancierd door 

verschillende organisaties, met werkplekken en andere 

faciliteiten voor de telewerkers. 

2. Satellietkantoor: hetzelfde als een buurtkantoor, maar 

gefinancierd door een organisatie. 

3. Businesscentrum: een kantoorgebouw op belangrijke 

verkeersknooppunten, waarin werkplekken warden verhuurd 

voor korte tijdsperioden 

4. Telecentrum: telewerkcentra die door een lokale overheid 

warden opgezet om bedrijvigheid aan te trekken naar een vaak 

landelijke locatie. 

• Mobiele beroepen: zoals vertegenwoordigers, die bij de klant thuis 

komen en middels een laptop een verbinding met de 

bedrijfscomputer leggen [20). 

De telewerkcentra en telecottages die door een lokale overheid warden 

opgezet komen in Nederland niet of nauwelijks voor. Telecottages 

proberen een rol te spelen in het economisch herstel door de lokale 

bevolking te helpen werk te vinden en komen onder andere voor in 

Frankrijk, Wales en Schotland. Economische activiteiten stimuleren en 

werkgelegenheid scheppen in landelijke gebieden of in plaatsen met 

economische problemen door telewerken is een van de doelstellingen 

van de Europese Commissie [20). 

Het kan voorkomen dat bij een werknemer telewerken op verschillende 

locaties plaatsvindt, er wordt oak wel gesproken van multi-site 

telewerken. 

3.6.2 Onderscheid telewerken en telecommute 

Het begrip 'telecommute' is vooral bekend geworden door Jack Nilles, 

die een grate rol speelde in het promoten van innoverende 

werkconcepten in de Verenigde Staten. De term telecommute komt in de 

literatuur vaak terug en brengt nogal verwarring omdat menig auteur dit 

begrip gelijk stelt aan het begrip telewerken. De term staat gelijk aan 

telependelen of teleforenzen. Bij de term telependelen ligt het accent op 

het gebruik van telecommunicatie en computertechnologieen om het 

traditionele reizen naar de werkplek te vervangen of te reduceren. 

Telependelen is een vorm van telewerken. Alie telependelaars zijn 

telewerkers, maar niet alle telewerkers zijn telependelaars [20). 
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Froggatt definieert telecommuting als volgt: "werken vanuit huis 

tenminste een dag per week. Voor de resterende weekdagen moet men 

de beschikking hebben over een eigen werkplek op een andere locatie" 

[4). 

Volgens Keeris is telecommuting: "een begrip waarmee de situatie 

wordt aangeduid, waarbij een werknemer gedurende een gedeelte van 

de werkweek, te meten in gehele dagdelen met een minimum van een 

gehele dag, de door hem te verrichtte arbeid voor zijn ondememing in 

zijn eigen thuissituatie verricht, terwijl de overige arbeidstijd besteed 

wordt buiten deze woning" [7]. 

In de definities van Froggatt en Keeris wordt over het hoofd gezien dat 

bij de overbrugging van informatie gebruik moeten worden gemaakt van 

modeme informatie- en communicatietechnologieen. 

3.6.3 Algemeen thuiswerken 

Bij thuiswerken wordt al snel gedacht aan het ouderwets gamalen 

pellen en het enveloppen vouwen. Bij thuiswerken wordt het contact 

tussen de thuiswerker en het bedrijf onderhouden door middel van post, 

door middel van personen die naar de thuiswerker gaan of in de meeste 

gevallen doordat de thuiswerker naar het bedrijf gaat [9]. In dit 

onderzoek wordt met thuiswerken bedoeld kantooractiviteiten die elders 

dan het traditionele kantoor plaatsvinden zonder dat bij de 

overbrugging van informatie gebruik wordt gemaakt van modeme 

informatie- en communicatietechnologieen (figuur 3.2). Bij thuiswerken 

kan er gebruik worden gemaakt van de modeme informatie- en 

communicatietechnologieen, alleen niet voor de overbrugging van 

informatie. Vaak vindt er een combinatie plaats van telewerkactiviteiten 

en thuiswerkactiviteiten. 

Flexibel werken 

Telewerken 

Figuur 3.2 Plaats van telewerken en thuiswerken 

3.6.4 Onderscheid telewerken en thuiswerken 

Tussen telewerken en thuiswerken zijn enkele verschillen te bespeuren; 

• In tegenstelling tot thuiswerken wordt bij telewerken bij de 

overbrugging van informatie gebruik gemaakt van modeme 

informatie- en communicatietechnologieen. Onder modeme 

informatie- en communicatietechnologieen wordt onder andere het 

gebruik van telefoon, fax, modem en videoconferencing verstaan en 

• Het laatste verschil is dat 'ouderwets' thuiswerken vaak voor 100% 

van de arbeidstijd thuis wordt verricht. Bij telewerken komt dit bijna 

nooit voor. Uit onderzoek is gebleken dat telewerken gedurende 3 

dagen per week het meest voor komt [19]. 
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3.6.5 Definitie telewerken en thuiswerken 

In de literatuur zijn veel verschillende definities te vinden. Criteria die 

van belang zijn voor een definitie voor dit onderzoek zijn; 

• Geografische scheiding; het werken op geografische afstand van 

de organisatie, waar het werk in eerste instantie verricht werd. 

• Bij de overbrugging van informatie wordt gebruik gemaakt van 

moderne informatie- en communicatietechnologieen. Voor 

thuiswerken is dit criterium niet van belang. 

• Locatie wordt voor een groat gedeelte door de werknemer bepaald; 

voorbeelden zeals een vertegenwoordiger, waar de locatie van 

werken wordt bepaald door de klant, wordt niet tot telewerken 

gerekend. Voor invoering van telewerken in de organisatie 

verrichtte de vertegenwoordiger immers de activiteiten oak al op 

een andere locatie. 

De definitie van telewerken, die voor dit onderzoek wordt gehanteerd, is 

als volgt: 

iArbaidsvotm waarbij de werkplek geografisch gescheiden is van de organisatle-7 

Bij de overbrugging van informatie wordt gebruik gemaakt van modeme 

informatie~ en communlcatietechnologieen. De locatie van de werkplek wordt 

voor een belangrijk deel bepaald door behoeften van de werknemer. 

De definitie van thuiswerken, die voor dit onderzoek wordt gehanteerd, 

is als volgt: 

Arbeidsvorm waarbij de werkplek geografisch gescheiden is van de organisatie. 

Bij de overbrugging van informatie wordt geen gebruik gemaakt van modeme 

informatie- en communicatietechnologieen. De locatie van de werkplek wordt 

voor een belangrijk deel bepaald door behoeften van de werknemer. 

In het vervolg van het onderzoek wordt ender de term telewerken zowel 

telewerkactiviteiten als thuiswerkactiviteiten verstaan. 

3.7 Conceptueel model 

Om organisaties een hulpmiddel aan te reiken om de invloed van 

telewerken op de kwantitatieve en kwalitatieve ruimtebehoefte zichtbaar 

te maken, is een model (figuur 3.3) opgesteld. De mate van geschiktheid 

van een organisatie voor telewerken is afhankelijk van de activiteiten die 

werknemers verrichten en de ondersteuning van de moderne informatie

en communicatietechnologieen (stap A en B). In stap C wordt gekeken 

naar de mogelijkheid om activiteiten die geschikt zijn voor telewerken, 

maar op verschillende dagen plaatsvinden, te clusteren. 

In stap D wordt een afweging gemaakt tussen verschillende 

communicatiemiddelen. Om uitspraken te kunnen doen over de 

inrichting van het kantoor, meet in stap E een totaal beeld van de 

organisatie warden verkregen. In stap F vindt de afweging plaats van 

inrichting en gebruik van kantoor en telewerklocatie, alsmede toepassing 

van communicatiemiddelen. Door middel van het model kunnen de 

huidige huisvestingskosten warden vergeleken met de nieuwe 

huisvestingskosten wanneer telewerken in de organisatie ingevoerd 

wordt. 
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Model: : 

·; 

Sta pA ] Acliviteiten~roon werknemersl 
. 

I 

Sta pB J Geschiktheid voor telewerken I 
I 

Sta pC J Clusterirg van activiteiten I 
I 

Sta pD 
1 

jAf.Neging communicatiemk:ldel I 
I 

Sta , j Totaai c,.,erzi~ o~~~~tie 

·,.,·,. 

pE t _. ,, - ' .. ,., ,.,,, ·,• 

I 
I I I 

F j Werkplek kantoor I I Telewerklocatie ! I Communicatiemk:ldej 

I I I 

I : : ., ~f.Ne~ng tele~en t 

Figuur 3.3 Conceptueel model 
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4. Kantooractiviteiten 

4.1 lnleiding 

De mate waarin een werknemer geschikt is voor telewerken is 

afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, de activiteiten die de 

werknemer verricht en de mogelijkheden van moderne informatie- en 

communicatietechnologieen. De persoonlijke omstandigheden zijn niet 

meegenomen in het onderzoek, maar omdat ze een belangrijke rol 

innemen, warden deze allereerst kart toegelicht. 

Persoonlijke omstandigheden 

Om er achter te komen welke werknemers geschikt zijn voor telewerken 

(figuur 4.1 ), zijn er verschillende telewerkgeschiktheidstesten 

ontwikkeld, onder andere door het Telewerkforum, Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat en KPN Telecom. Uit deze 

telewerkgeschiktheidstesten [11, 27] volgt dat telewerken minder 

geschikt is voor werknemers zonder een behoorlijke dosis 

zelfdiscipline, met veel behoefte aan sociaal contact, onvoldoende 

telecommunicatief vermogen of met een inflexibele werkinstelling. 

Naast de werknemers moet oak het management geschikt zijn voor 

telewerken. Doordat werkgever geen toezicht kan houden op de 

werknemer, dient de werknemer zelf in staat te zijn de gestelde 

werkdoelen zonder, veel, toezicht of, veel, aanmoediging te bereiken. 

Naast het niet kunnen telewerken, kan een werknemer oak niet wi/len 

telewerken. Dit kan onder andere komen door de gezinssituatie. 

Vrijwilligheid van de werknemer is een vereiste [5], de werkgever is niet 

bevoegd eenzijdig te bepalen dat het werk in het vervolg, voor een deel 

van de tijd, thuis moet warden uitgevoerd. lndien de werknemer door 

welke reden dan oak negatief aankijkt tegen telewerken en niet bereid is 

mee te denken, dan wordt aanbevolen af te zien van telewerken. 

Fundie (activiteit) 
lijkt geschikt 

A. Talewerken geschikl 

C. Mogelijke lrll8tregelen 

-training med8Mrker 

Fundie (activiteit) 
lijkt ongeschikt 

B. Mogelijka miatregalen 

-technische aanpasslng 
-organisatorisc:ha aanp. 

D. Teiawerken ongaeehlk 
tanzij mietregelen 
ganoemd bij BofC 

Figuur 4.1 Geschiktheid werknemer uitgezet tegenover functie (13] 

4.2 Activiteiten 

4.2.1 lnleiding activiteiten 

Naast de geschiktheid van de werknemer, moeten oak de activiteiten die 

de werknemer verricht, geschikt zijn voor telewerken. Naar de 

geschiktheid van telewerken zijn reeds enkele onderzoeken verricht. In 

sommige van deze onderzoeken wordt de geschiktheid van telewerken 

bepaald op basis van de organisatiestructuur. Volgens Lansman zijn 

vooral organisaties met platte organisatiestructuren, zonder veel 

managementlagen, geschikt voor telewerken [16]. 

Maar om een uitspraak over de geschiktheid van telewerken te doen, zal 

op een lager niveau in de organisatie moeten warden gekeken. 
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Organisaties zijn opgebouwd uit afdelingen en functies (figuur 4.2). Om 

de geschiktheid voor telewerken te bepalen wordt in de literatuur vaak 

uitgegaan van de begrippen functies, taken en activiteiten. Deze 

begrippen zijn sterk aan elkaar verbonden. Het verschil tussen functies, 

taken en activiteiten zal door middel van enkele voorbeelden duidelijk 

worden gemaakt. 

---t 

Afdellng 

-
Organleatie ---t 

- Afdeling ;-I 

Figuur 4.2. Organisatiestructuur 

f---. 

Functie I----+ 

f---. 

f---. 

Functie 

f---. 

-
Functle 

-

r 1:~ . - tj .. ::.: .. : 
1~ ·•· tj ~=: 1 
I Taak ~ :: : 

I Taak ~ := : 
[::1.~; -~··:: :: 

I· .. ,.. < l-~ -~ -: 
_ H . ,Adlv-.. . . 

I Taak h :: : 

Een voorbeeld van een functie, alhoewel dit geen kantoorfunctie is, is 

de verpleegster. In eerste instantie lijkt telewerken geen uitkomst te 

bieden voor deze functie, omdat de verpleegster bij operaties aanwezig 

moet zijn. Maar als de verpleegster grotendeels administratieve 

activiteiten verricht, is het wellicht zinvol om te kijken naar de 

mogelijkheden die telewerken kan bieden. Hieruit blijkt dat op basis van 

functieniveau moeilijk vast te stellen is of iemand kan gaan telewerken. 

Toch heeft Oborne, professor psychologie van de Universiteit van 

Wales, uitspraken gedaan op basis van functieniveau. Op een schaal 

van 5 wordt de geschiktheid van telewerken in beeld gebracht, hierbij 

staat 1 voor zeer geschikt voor telewerken en 5 voor zeer moeilijk voor 

telewerken [1 0]. In tabel 4.1 zijn enkele functies weergegeven m~t 

daarbij de geschiktheid voor telewerken. 

Functie 

Computerprogrammeur 

Typiste 

Schrijver 

Verkoper 

Hoogleraar 

Metselaar 

Postbode 

Gemiddelde gesohikth'iildT-standaarddeviatie 

van te/ewerken 

1.35 0.61 

1.47 0.62 

1.47 1.01 

2.53 1.33 

3.24 1.20 

4.24 1.48 

4.47 1.07 

Tabel 4.1 Geschiktheid telewerken per functie volgens Oborne [1 OJ 

Het verschil tussen taken en activiteiten zal door het volgende voorbeeld 

duidelijk worden gemaakt. Een functie kan opgebouwd zijn uit een aantal 

taken. De functie van onroerendgoed-makelaar houdt bijvoorbeeld in het 

tot stand brengen van een transactie tussen een koper en verkoper. De 

makelaar kan de verkoper van een huis vertegenwoordigen. Ats de 

koper en de verkoper het over de prijs eens geworden zijn, komt de 

transactie tot stand. Oat houdt onder meer taken in als het opstellen van 

een voorlopig koopcontract, het eventueel regelen van financiering voor 

de koper en het regelen van zaken bij de notaris. Werknemers van de 

makelaar kunnen deze taken afhandelen. De taak die het regelen van 

een voorlopig koopcontract inhoudt, zal een aantal activiteiten vereisen. 
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Zo meet het contract warden opgesteld en de koper en verkoper 

moeten tot overeenstemming komen [1]. Sommige activiteiten van deze 

taak, zeals het opstellen van het contract, zijn geschikt voor telewerken. 

Op basis van taken kan moeilijk een uitspraak warden gedaan over de 

geschiktheid voor telewerken. Op basis van activiteiten kan 

daarentegen wel een uitspraak warden gedaan over de geschiktheid 

voor telewerken. 

Er wordt daarnaast in de literatuur gesproken van werkprocessen. 

Vijfeijken heeft op basis van werkprocessen en werktaken een uitspraak 

gedaan over de geschiktheid voor telewerken. Uit zijn onderzoek kwam 

naar voren dat vooral de monotone administratieve werkzaamheden en 

de afwisselende werkzaamheden die individueel warden uitgevoerd, 

geschikt zijn voor telewerken. Daarnaast vindt Vijfeijken dat 

werkzaamheden van ondersteunend secretarieel en geven van leiding, 

scholing en instructie geschikt voor telewerken, mits de communicatie 

in deze werkprocessen op afstand kan gebeuren. Voor de overige 

werkprocessen blijft het kantoorgebouw noodzakelijk omdat deze 

werkprocessen niet individueel uitgevoerd warden (15). Op basis van 

werkprocessen en werktaken kan slechts een globaal oordeel warden 

gegeven over de geschiktheid voor telewerken, er zal daarom voor de 

geschiktheid voor telewerken gekeken moeten warden naar activiteiten. 

4.2.2 Onderzoek Jongenelen 

Jongenelen heeft in zijn onderzoek een instrument ontwikkeld voor de 

formulering van de vraag naar kantoorhuisvesting. Hierin maakt 

Jongenelen onderscheid in een drietal categorieen activiteiten (6). Om 

een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het totaal aan mogelijke 

kantooractiviteiten, zijn de kantooractiviteiten benoemd aan de hand 

van patronen volgens Alexander. De activiteiten zijn ender te verdelen 

op basis van mate van invloed op functioneren van het werkproces. 

• Primaire kantooractiviteiten; deze vormen de ruggengraat van het 

werkproces van een kantoororganisatie; 

• Secundaire kantooractiviteiten; deze bestaan uit activiteiten die 

ondersteuning zijn van de primaire activiteiten; 

• Overige kantooractiviteiten; deze bestaan uit activiteiten die 

plaatsvinden naast primaire en ondersteunende activiteiten. De 

activiteiten uit deze categorie zijn niet direct van invloed op het 

functioneren van het werkproces van de organisatie (6). 

In totaliteit maakt Jongenelen onderscheid in de volgende 22 

kantooractiviteiten. 

Primaire kantooractiviteiten 

1. lnterviewen: 

Door het houden van een prive-conversatie met een andere persoon, 

verkrijgt men informatie van de ander. Het initiatief ligt bij een persoon. 

2. Converseren: 

Door het houden van een prive-conversatie met een andere persoon, het 

verkrijgen van informatie van elkaar. Het initiatief ligt bij beide personen. 

3. lnstrueren: 

Een geplande ontmoeting tussen verschillende personen waarbij een 

p.ersoon de andere informatie verschaft over een gepland onderwerp en 

tevens uitlegt hoe de verkregen informatie gebruikt dient te worden. 

4. Presenteren: 

Een geplande ontmoeting tussen verschillende personen, waarbij een 

persoon de overige personen informatie verschaft over een gepland 

onderwerp. 

5. Vergaderen: 

Een geplande ontmoeting tussen verschillende personen om te 

converseren en te discussieren over bepaalde geplande onderwerpen. 

6. lnformeel overleggen: 
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Een spontane ontmoeting tussen twee of meerdere personen. 

7. Brainstormen: 

Het door middel van discussie en conversatie komen tot nieuwe ideeen 

met betrekking tot een bepaald gepland onderwerp. 

8. Concentreren: 

Het verrichten van een specifieke taak, die een hoge mate van 

cancentratie vereist. 

9. Teamwerken: 

Het samenwerken met een aantal personen aan een bepaald project voor 

een geplande tijd en een geplande samenstelling. 

10. On-line communiceren: 

Het via een medium voeren van een conversatie met een andere persoon. 

11. Off-line communiceren: 

Het via een medium verkrijgen van informatie van een andere persoon. 

Ondersteunende activiteiten 

12. Verzorgen van repro: 

Het kopieren en inbinden van op papier opgestagen informatie. 

13. Verzorgen van secretariele activiteiten: 

Het verzorgen van administratie en agenda voor andere personen. 

14. Verzorgen van onderhoud: 

Het schoonmaken en onderhouden van alle ruimten. 

15. Verzorgen van catering: 

Het verzorgen van maaltijden. 

16. Verzorgen van beveiliging: 

Het beveiligen van het geheel van ruimten tegen ongewenste indringers. 

17. Ontvangen: 

Het verwelkomen van een of meerdere personen. 

18. Archiveren: 

Het verzamelen en ordelijk bewaren van informatie. 

Overige activiteiten 

19. Verplaatsen 

20. Parkeren 

21. Toiletteren 

22. Pauzeren [6] 

De onderverdeling in activiteiten is een overzichtelijke onderverdeling 

met, over het algemeen, heldere begrippen. Voor dit onderzoek warden 

deze termen als onderlegger gebruikt om te bepalen welke activiteiten 

geschikt zijn voor telewerken. 
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4.2.3 Activiteitenoverzicht 

In de volgende paragrafen worden de activiteiten beschreven die 

worden gehanteerd voor dit onderzoek. 

4.2.3.1 Denkactiviteiten 

Denkactiviteit is het al dan niet door middel van discussie en 

conversatie komen tot nieuwe ideeen met betrekking tot een bepaald 

gepland onderwerp. Deze activiteit vergt een bepaalde mate van 

privacy. Er moet geconcentreerd gewerkt kunnen worden, waarbij 

afleiding niet gewenst is, maar inspiratie wel [6]. Er kan onderscheid 

gemaakt worden tussen verschillende soorten denkactiviteiten door 

onderscheid te maken in het aantal personen die deelnemen aan de 

activiteit: 

• lndividuele denkactiviteiten en 

• Brainstormen. 

4.2.3.2 Lees-, schrijf-, type- of tekenactiviteiten 

Deze activiteiten vergen een bepaalde mate van privacy. Er moet 

geconcentreerd gewerkt kunnen worden, afleiding is niet gewenst [6]. 

4.2.3.3 lnterviewen 

lnterviewen wordt omschreven als het verkrijgen van informatie van de 

ander door het houden van een prive-conversatie. Het initiatief ligt bij 

een persoon. Het aantal betrokken personen is minimaal 2 personen 

[6]. Onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten interviews; 

• Formele interviews, voorbeelden van formele interviewen zijn 

sollicitatiegesprekken en functioneringsgesprekken. Met formeel 

interviewen wordt bedoeld het plegen van overleg, wat van tevoren 

is vastgesteld, voor een bepaalde tijdsduur. De activiteiten kunnen 

sterk afwijken van de normale werkzaamheden van de betrokken 

werknemers [12). 

• lnformeel overleggen, een discussie die niet gepland is over een 

niet gepland onderwerp. Met informeel overleggen wordt bedoeld: 

min of meer spontaan overleg dat sterk kan verschillen in tijdsduur. 

De werkzaamheden staan in nauw verband met de normale 

werkzaamheden van de betrokken werknemers. Bij informeel overleg 

zijn overwegend mensen binnen de organisatie betrokken [12). 

4.2.3.4 Vergaderen, instrueren of presenteren 

Vergaderen is een geplande ontmoeting tussen verschillende personen 

om te converseren en te discussieren over bepaalde geplande 

onderwerpen [6]. 

lnstrueren is een geplande ontmoeting tussen verschillende personen 

waarbij een persoon de andere informatie verschaft over een gepland 

onderwerp en tevens uitlegt hoe de verkregen informatie gebruikt dient 

te worden. Het aantal betrokken personen is minimaal 2 personen [6]. 

Presenteren is een geplande ontmoeting tussen verschillende personen, 

waarbij een persoon de overige personen informatie verschaft over een 

gepland onderwerp [6]. 

4.2.3.5 Overige activiteiten 

Kopieren 

Het kopieren en inbinden van op papier opgeslagen informatie. 

Administreren 

Dit is het verzorgen van administratie en agenda voor andere personen. 

Hieronder wordt ook verstaan het regelen van afspraken voor andere 
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personen. De belangrijkste literatuurbronnen zijn; 

• "De ontwikkeling van een instrument voor de formulering van de 

Ontvangen vraag naar kantoorhuisvesting" door Jongenelen [6]; 

Het verwelkomen van een of meerdere personen [6]. Daze activiteit 

vindt veelal plaats voorafgaande aan een andere activiteit, zoals 

vergaderen of instrueren. 

Archiveren 

Het verzamelen en ordelijk bewaren van informatie [6]. Onder informatie 

kan worden verstaan tekstdocumenten, tekeningen, boeken etc. Er zijn 

vier verschillende soorten archieven; 

• Digitaal individueel archief; 

• Digitaal groepsarchief; 

• Fysiek individueel archief en 

• Fysiek groepsarchief. 

4.2.4 Locatie activiteiten 

De locatie waar eerdergenoemde activiteiten kunnen plaatsvinden, is 

afhankelijk van de mogelijkheden van de moderne informatie- en 

communicatietechnologieen. Om te bepalen welke activiteiten geschikt 

zijn voor telewerken, zijn de volgende onderzoeksmethodes toegepast; 

• Literatuurstudie; 

• Enquete kantoorwerknemers; 

• Deelnemen aan verschillende discussielijsten en 

• Het raadplegen van organisaties die betrokken zijn bij telewerken. 

Uteratuurstudie 

Aan de hand van eerdere onderzoeken die zijn verricht over telewerken 

is een beeld verkregen welke activiteiten geschikt zijn voor telewerken. 

• 
11 Telewerken, organisaties & huisvesting" door Van Kaam en Van 

Waveren Hogervorst [7]; 

• 
11 Te/ewerken en het kantoorgebouw" door Vijfeijken [15] en 

• 
11 Telewerken en huisvesting" door Schonewille [11]. 

Enqu~te kantoorwerknemers 

Naast een literatuurstudie, is een enquete gehouden onder 

kantoorwerknemers. Hieruit zijn vooral meningen en feiten naar voren 

gekomen waarom bepaalde activiteiten wel of niet geschikt zijn voor 

telewerken. 

Deelnemen aan verschillende discussielijsten 

Door het deelnemen aan discussielijsten op internet, zijn 

organisaties/personen benaderd die betrokken zijn bij telewerken. 

Enkele organisaties/personen die hebben deelgenomen aan de 

discussielijsten [22 Um 26] en enkele discussielijsten zijn; 

• K. de Bruin, directrice Telewerkforum; 

• H. Mitchell, directeur Electronic Telework On-line; 

• Culpin, coordinator EW2; 

• Discussielijst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat [20]; 

• Discussielijst van het European Telework On-line (Groot-Brittannie) 

[19] en 

• Discussielijst van het Homeworkingforum (Verenigde Staten) [21 ]. 

Het raadplegen van organisaties die betrokken zijn bij telewerken 

Door het raadplegen van organisaties die betrokken zijn bij telewerken, 
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is het mogelijk om te bepalen welke activiteiten in de praktijk al elders 

plaatsvinden. Enkele organisaties zijn; 

• Rijksgebouwendienst; 

• Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer; 

• Ragus en 

• lnterpolis. 

In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op elk van de eerder 

genoemde activiteiten en wordt bepaald welke activiteiten geschikt zijn 

voor telewerken. 

4. 2.4. 1 Algemeen 
Bij iedere activiteit is de afhankelijkheid van fysiek archief, post en 

handtekeningen van belang. 

Fysiek archief 

Het is van belang hoe vaak er gebruik van gemaakt wordt (figuur 4.3). 

Bij een individueel fysiek archief waar men weinig dossiers uit nodig 

heeft, is het eenvoudiger om op afstand te werken dan wanneer men 

afhankelijk is van een groepsarchief waar veel documenten uit nodig 

zijn. Uitgangspunten hierbij zijn weergegeven in tabel 4.2. 

Post 

Bij uitvoering van activiteiten kan men afhankelijk zijn van post. Hierbij 

dient er goede afstemming met de organisatie te zijn. Het is van belang 

om te weten op welke dagen men gaat telewerken. Het office

management krijgt een steeds belangrijker wordende 

communicatiefunctie. Bij flexibel werken betekent dit onder andere; 

• Distributie van stukken, waarbij oak met afwezigheid rekening wordt 

gehouden; 

• Centraal agendabeheer en bewaking van de gemaakte afspraken en 

• Centraal beheer en archivering van bestanden [9]. 

Ge«!hikt voor 
1 tei-erken 

l 

NiaQ911cflilt voa 
tei-erken 

"'~-------~-- ~ 
lndMdueel Groep& 

Soort archief 

Figuur 4.3. Afhankelijkheid van archief 

Handtekening 

Activiteiten waarbij een handtekening moet warden gezet, kunnen 

momenteel nog niet warden verricht met de moderne informatie- en 

communicatietechnologie~n. Totdat de regelgeving ten aanzien van de 

digitale handtekening niet is aangepast, blijft deze activiteit op kantoor 

plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is weergegeven in tabel 4.1. 

Afhankelijk 

Handtekening 

~chief 

Uitgangspunt 

Indian geregeld documenten nodig uit 

fysiek individueel- of groepsarchief 

Tabel 4.2. Criteria afkenmerken activiteit 

,G.:~~c#J~kt ) . 
· Niet ··gei"child voor 

telewerken 

Niet geschikt voor 

telewerken 
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4.2.4.2 Denkactiviteiten 

Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten denkactiviteiten, te 

weten; individuele denkactiviteiten en brainstormen. Een voorbeeld van 

individuele denkactiviteiten is het individueel plegen van research. Er is 

gebleken (literatuurstudie, enquete, discussielijsten als organisaties die 

betrokken zijn bij telewerken) dat deze activiteit geschikt is voor 

telewerken. 

Brainstormen 

Uit onderzoek (literatuurstudie, praktijk en enquetes) is gebleken dat 

brainstormen ender voorwaarden geschikt is voor telewerken. Vijfeijken 

[15) is echter van mening dat groepsactiviteiten met veel communicatie 

niet geschikt zijn voor telewerken. 

Volgens De Bruin, directrice van het Telewerkplatforum, is brainstormen 

ender bepaalde voorwaarden geschikt voor telewerken. Een van de 

voorwaarde is dat de deelnemende personen, bekenden van elkaar 

zijn. Dit wordt ondersteund door Bredin [2]. 

Daarnaast is het aantal personen die deelnemen aan de activiteit ook 

een voorwaarde of de activiteiten geschikt is voor telewerken. Dit wordt 

ondersteund door Bredin [2] en De Bruin. Oborne stelt dat bij 

activiteiten met veel interactie het voor de hand ligt dat deze activiteiten 

beter face-to-face kunnen plaatsvinden [1 OJ. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan dat brainstormen geschikt is voor 

telewerken, voorwaarden hierbij zijn dat; 

• Het aantal locaties beperkt is. Dit komt door beperking die de 

moderne informatie- en communicatietechnologie heeft en 

• Er voornamelijk sprake is van verbale communicatie (en relatie 

tussen de verschillende personen bekenden van elkaar zijn). 

Naast feiten zijn er ook zijn er uit de enquetes meningen naar voren 

gekomen, waarom bepaalde activiteiten niet geschikt is voor telewerken: 

• Het gebrek aan vertrouwen in de mogelijkheden en de beveiliging 

van de moderne informatie- en communicatietechnologie en 

• De kennis voor de bediening van de apparatuur. 

4.2.4.3 Lees-, schrijf-, type- of tekenactiviteiten 

Uit onderzoek (literatuurstudie, enquete, discussiegroepen en 

organisaties die betrokken zijn bij telewerken) is gebleken dat deze 

activiteit geschikt is voor telewerken. Er dient rekening te warden 

gehouden met de afhankelijkheid van post of archief. 

4.2.4.4 lnterviewen 

Uit onderzoek (literatuurstudie en enquetes) is gebleken dat deze 

activiteit ender voorwaarden geschikt is voor telewerken. De reden die 

wordt gegeven dat deze activiteit niet geschikt is voor telewerken, is de 

noodzaak van face-to-face-contact. Bij sommige interviews is de houding 

van een persoon, de non-verbale communicatie, van belang. Sommige 

houdingen kunnen, nog, niet over gebracht warden met behulp van de 

moderne informatie- en communicatietechnologi~n. 

Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat formele interviews reeds verricht 

worden waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne informatie- en 

communicatietechnologieen. Bij het Ministerie van Justitie vinden 

proeven plaats voor het verhoren van verdachten waarbij gebruik wordt 

gemaakt van moderne informatie- en communicatietechnologieen. 
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Functioneringsgesprekkef'I 

De eerste aanzet is gedaan om formele interviewen met behulp van modeme 

informatie- en communicanttechnologie te laten gebeuren. Het bedrijf 'Time for 

talent' heeft een product ontwikkeld dat bestaat uit kart gezegd een databank 

op internet, waarin allerlei hulpmiddelen voor persoonlijke ontwikkeling en 

human resources management zijn verzameld. Te denken valt aan intelligentie

en persoonlijkheidstesten [4]. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan dat formele interviews geschikt zijn 

voor telewerken, voorwaarden hierbij zijn dat: 

• Er voornamelijk sprake is van verbale communicatie, 

• Het aantal locaties aan de activiteit beperkt blijft tot maximaal 4 

locaties. 

lnformeel over/eggen 

Naast formeel overleg kan er ook sprake zijn van informeel overleg. Uit 

onderzoek (literatuurstudie en enquetes) is gebleken dat daze activiteit 

onder voorwaarden geschikt is voor telewerken. De reden dat daze 

activiteit op kantoor moat blijven plaatsvinden, is dat persoonlijk contact 

onmisbaar is en dat afstemming op daze manier sneller en veel 

duidelijker is dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van moderne 

informatie- en communicatietechnologieen. 

voor telewerken, voorwaarden hierbij zijn dat: 

• Er voornamelijk sprake is van verbale communicatie, 

• Het aantal locaties aan de activiteit beperkt blijft tot maximaal 4 

locaties. 

4.2.4.5 Vergaderen, instrueren of presenteren 

Uit literatuurstudie, onder andere Oborne [1 O], blijkt dat de mate van 

interactie bij een bepaalde activiteit bepaalt of de activiteit verricht kan 

worden met gebruik van moderne informatie- en 

communicatietechnologieen. Het aantal locaties die deelnemen aan een 

bepaalde activiteit, is beperkt tot 4. 

Volgens De Bruin is de relatie tussen de verschillende personen en het 

aantal personen doorslaggevend of de activiteit geschikt is voor 

telewerken. Er zijn reeds software-systemen ontwikkeld voor het 

vergaderen op afstand. De communicatie vindt plaats door 

videoconferencing. Hier vindt een verbinding plaats tussen twee of meer 

verschillende vestigingen. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan dat vergaderen, instrueren of 

presenteren geschikt zijn voor telewerken, voorwaarden hierbij zijn dat: 

• Het aantal personen locaties beperkt is. Dit komt door beperking die 

de moderne informatie- en communicatietechnologie heeft. Bij 

Uit interview met De Bruin blijkt dat informele interviews geschikt zijn instructies kunnen er meerdere locaties deelnemen omdat er bij 

voor telewerken. De telefoon wordt tegenwoordig vaak gebruikt voor het instructies hoofdzakelijk eenzijdige communicatie plaatsvindt. 

informeel overleg. Maar toch worden sommige dingen niet per e-mail of 

per telefoon gezegd. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan dat informele interviews geschikt zijn 

• Er voornamelijk sprake is van verbale communicatie en de 

deelnemende personen bekenden van elkaar zijn. 
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lnstrueren op afstand 

Grote ondememingen zoals Hewlett-Packard besparen inmiddels elk jaar 

miljoenen dollars door gebruik te maken van afstandsleren om werknemers 

effectiever en efficienter te trainen dan met conventionele methoden. Uit 

onderzoek is gebleken dat studenten even snel of sneller leren via Internet als 

in het klaslokaal. De netstudenten bleken meer samen te werken en de stof 

beter te begrijpen. Dit onderzoeksresultaat wordt vertdaard door de on-line 

samenwerking die in het virtuele klaslokaal tot stand kwam. Studenten in de 

virtuele klas besteedden 50 % meer tijd aan het met elkaar werken dan de 

mensen in de traditionele klas (18]. Sommigen zijn van mening dat het 

klaslokaal een aanvullende functie gaat vervullen, met name voor het trainen 

van de 'soft-skills'. In de Verenigde Staten zijn er niettemin al programma's voor 

het leren van de soft-skills [4]. 

4.2.4.6 Overige activiteiten 

Archiveren 

Er wordt onderscheid gemaakt in archiveren in een fysiek en in een 

digitaal archief. Sommige verzekeringsorganisatie hebben een digitaal 

archief waarin alle dossiers zijn opgenomen. Fysieke archieven zullen 

altijd op kantoor blijven. 

Kopieren 

lndien men de benodigde faciliteiten tot zijn beschikking heeft, is deze 

activiteit geschikt voor telewerken. 

Administreren 

Er zijn bedrijven gespecialiseerd in het bijhouden van administratie, het 

regelen van afspraken, het bijhouden van agenda's op afstand. Deze 

activiteit is geschikt voor telewerken, maar naast het bijhouden van 

administratie, het maken van afspraken en het bijhouden van agenda's 

is de betreffende persoon vaak een vraagbak voor de gehele afdeling, 

waardoor deze activiteit minder geschikt is voor telewerken. Bedrijven 

die hierin gespecialiseerd zijn, is ender andere het bedrijf Moneypenny 

[3]. 

Ontvangen 

Het 'ontvangen' is afhankelijk van de activiteit die daarop volgend 

plaatsvindt. Wordt bij de activiteit volgend op het ontvangen, gebruik 

gemaakt van moderne informatie- en communicatietechnologieen dan 

kan het 'ontvangen' ook met behulp van moderne informatie- en 

communicatietechnologie worden verricht. 

33 



4.3 Clustering 

Naast de geschiktheid van activiteiten voor telewerken, is het ook van 

belang om te kijken naar de mogelijkheden van clustering van 

activiteiten. Bij menig auteur wordt pas van telewerken gesproken als 

tenminste 20% van de tijd elders gewerkt wordt. Dit komt neer op een 

dag per week telewerken. Ook bij het verkrijgen van subsidie voor 

telewerken wordt uitgegaan van een aaneengesloten dag telewerken, 

dit in verband met het terugdringen van de files [9]. De 

telewerkactiviteiten moeten zoveel mogelijk geclusterd worden op een 

of meerdere dagen in de week. In dit onderzoek wordt uitgegaan dat 

telewerken plaatsvindt met een minimum van 8 uur aaneengesloten in 

de week. Het volledig telewerken komt in de praktijk bijna niet voor, 

alleen bij freelance werknemers zoals schrijvers. 

In de praktijk vindt bij organisaties waar telewerken is ingevoerd geen 

verandering plaats in het activiteitenpatroon van de werknemers [7], 

iedereen heeft dezelfde activiteiten als voor de invoering van 

telewerken, er vindt alleen een verschuiving plaats van activiteiten 

binnen een activiteitenpatroon van een werknemer. In praktijk ontbreekt 

de systematiek voor het clusteren van activiteiten. In dit onderzoek 

wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende vormen van 

clustering, te weten; 

• Tijdsclustering per individu; activiteiten per individu verplaatst in de 

tijd; 

• Tijdsclustering per groep: activiteiten worden tussen personen met 

vergelijkbare functies verschoven en 

• Functieclustering: telewerkactiviteiten worden ondergebracht bij 

een of enkele personen, zodat nieuwe of aangepaste functies 

ontstaan. 

4.3.1 Tijdsclustering per individu 

Bij tijdsclustering per individu wordt gekeken naar het verplaatsen van 

activiteiten door de tijd, zodat activiteiten die geschikt zijn voor 

telewerken zoveel mogelijk geclusterd worden op een of meerdere 

dagen. Clustering van activiteiten vindt door de week plaats. 

Telewerkactiviteiten worden zoveel mogelijk geclusterd op een of enkele 

dagen. Bij het onderzoeken van de mogelijkheden van tijdsclustering per 

individu moeten de volgende stappen worden genomen; 

• Aangeven (in figuur 4.4) de activiteiten die op vaste tijdstippen 

moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld het verwerken van facturen per 

dag; 

• 

• 

• 

Aangeven de activiteiten die afhankelijk zijn van andere activiteiten 

of personen, bijvoorbeeld het vergaderen en het notuleren tijdens de 

vergadering. Deze activiteiten, verricht door verschillende 

werknemers, vinden tegelijkertijd plaats; 

Aangeven de activiteiten die geschikt zijn voor telewerken. Bij 

clustering van activiteiten worden activiteiten die geschikt zijn voor 

telewerken geclusterd op een of meerdere dagen en 

Het verschuiven van activiteiten door de tijd zodat een of meerdere 

dagen geschikt zijn voor telewerken. 
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Figuur 4.4 Overzicht 

In figuur 4.5 zijn de activiteiten van werknemer weergegeven. 

Aangegeven zijn de activiteiten die op vaste tijdstippen plaatsvinden 

(dinsdag 7 en aste activiteit), activiteiten die afhankelijk zijn van andere 

activiteiten of personen (maandag 1 en 2de activiteit en dinsdag 4 en 5de 

activiteit) en de geschiktheid van activiteiten voor telewerken. 

Verschuiving van activiteiten heeft geresulteerd dat 2 dagen (woensdag 

en donderdag) telewerken kan plaatsvinden. Er vindt geen 

veranderingen van activiteiten plaats, alleen het tijdstip waarop deze 

plaatsvindt. 
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Figuur 4.5 Voorbeeld van tijdsclustering per individu 

4.3.2 Tijdsclustering per groep 

Bij deze clustering warden activiteiten tussen werknemers met 

vergelijkbare functies verschoven in de tijd. Bij het onderzoeken van de 

mogelijkheden van clusteren moeten de volgende stappen warden 

genomen; 

• Aangeven (in figuur 4.6) de activiteiten die op vaste tijdstippen 

moeten plaatsvinden; 

• Aangeven de activiteiten die afhankelijk zijn van andere activiteiten 

of personen; 

• Aangeven de activiteiten die geschikt zijn voor telewerken; 

• Aangeven bij vergelijkbare functies gelijksoortige activiteiten en 

• Het verschuiven van gelijksoortige activiteiten in de tijd tussen 

vergelijkbare functies zodat een of meerdere dagen geschikt zijn 

voor telewerken. 
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Figuur 4.7 Overzicht 

In figuur 4.8 hebben werknemer A en B dezelfde activiteiten, alleen op 

andere tijdstippen. Door het uitwisselen van activiteiten is het mogelijk 

dat ·werknemer A op dinsdag telewerkt en werknemer B op woensdag 

telewerkt. 
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AC1tlltelt gnchlkt voor telewerken 

Activltelt nlat geschlkt wor telewerten 

AC1t,,lolt die op bepaaldo djds11ppon 
moeten plaatwlnden 

Ma. 

Figuur 4.8 Voorbeeld van tijdsclustering per groep 

4.3.3 Functieclustering 

DI. Wo. Do. Vr. 

Bij functieclustering worden allerlei verschillende telewerkactiviteiten 

ondergebracht bij een of enkele personen. Het gevaar hierbij is dat de 

personen volledig gaan telewerken, waardoor het contact met de 

organisatie vervaagt. 

Bij het onderzoeken van de mogelijkheden van clusteren moeten de 

volgende stappen worden genomen; 

• Aangeven (in figuur 4.6) de activiteiten die op vaste tijdstippen 

moeten plaatsvinden; 
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• Aangeven de activiteiten die afhankelijk zijn van andere activiteiten 

of personen; 

• Aangeven de activiteiten die geschikt zijn voor telewerken en 

• Het verschuiven van activiteiten in de tijd zodat een of meerdere 

dagen geschikt zijn voor telewerken . 
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Figuur 4.9 Voorbeeld van functieclustering 

In figuur 4.9 zijn activiteiten die geschikt zijn voor telewerken van 

werknemers A, B en C ondergebracht bij werknemer C. Dit resulteert in 

de mogelijkheid om fulltime te gaan telewerken. 

Het meest genoemde commentaar op telewerken is dat er een 

vervreemding van de organisatie kan plaatsvinden. Door 

functieclustering wordt dit alleen maar benadrukt. 
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4.4 Resume 

Telewerken is door de beperkingen van moderne informatie- en 

communicatietechnologie niet geschikt voor activiteiten waar meer dan 

4 locaties aan deelnemen en die waarbij non-verbale communicatie een 

belangrijke rel speelt. Ook activiteiten waarbij men afhankelijk is van 

een fysiek archief en van handtekeningen zijn niet geschikt voor 

telewerken. Activiteiten die geschikt zijn voor telewerken zijn 

voornamelijk individuele activiteiten, zeals dank-, lees-, schrijf- en 

tekenactiviteiten. 

C Model 

A Activitelenpatroon werknemers 

[ 

B ~schldheid voor tejewerken ' 

l 

C Clustering van a£tiv~~en~ __ J 1 

D 

E . J Venirldering actlviteltenpatroai J 

F i ~rlcpek 1can1ca j Telewerldocatie I . [ Communlcatiem!Jd--;J 

j 

Figuur 4.10 Conceptueel model 

Door clustering van telewerk- en thuiswerkactiviteiten kunnen gehele 

dagen warden gevuld. Onderscheid wordt gemaakt in: 

• Tijdsclustering per individu; activiteiten per individu verplaatst in de 

tijd; 

• Tijdsclustering per groep: activiteiten warden tussen personen met 

vergelijkbare functies verschoven en 

• Functieclustering: telewerkactiviteiten warden ondergebracht bij een 

of enkele personen, zodat nieuwe of aangepaste functies ontstaan. 

Bij clustering meet rekening warden gehouden met activiteiten die op 

vaste tijdstippen moeten plaatsvinden en met activiteiten die afhankelijk 

zijn van andere personen of van andere activiteiten. 
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5. Moderne informatie- en communicatietechnologie 

5.1 lnleiding 

Moderne informatie- en communicatietechnologieen spelen een 

belangrijke rol bij telewerken, niet alleen voor de opslag en veiwerking 

van informatie maar ook voor de overbrugging van informatie. In dit 

hoofdstuk wordt nader ingegaan op de verschillende soorten 

technologieen. 

De computertechnologie en communicatietechnologie hebben zich 

aanvankelijk afzonderlijk van elkaar ontwikkeld, maar vanaf de jaren '70 

worden deze twee technologieen gekoppeld. De moderne informatie

en communicatietechnologie doet zijn intrede. Met het begrip moderne 

informatie- en communicatietechnologie wordt de combinatie van 

telecommunicatie en datacommunicatie bedoeld. 

Communicatie
technologie 

Computer
technologie 

1950 1960 1970 1980 1990 

Figuur 5.1 Ontwikkeling van communicatie- en computertechnologie 

lnformatie
technologie 

2000 

5.2 Telecommunicatie 

Telecommunicatie wordt omschreven als zijnde elke overdracht, 

uitzending of ontvangst van signalen, tekens, schrift, beeld en geluid, of 

informatie van enige aard door middel van elektrische of optische 

geleiders, radio of een ander elektromagnetisch systeem [15]. 

Voorbeelden van telecommunicatie zijn onder andere; 

• Telefoon; 

• Mobiele telefoon; 

• Beeldtelefoon en 

• Videoconferencing. 

5.2.1 Telefoon 

Met 'hotdesking' zijn de telewerkers voor klanten en collegae altijd en 

overal onder een telefoonnummer bereikbaar. Telewerkers kunnen vanaf 

iedere locatie programmeren waarheen binnenkomende telefoontjes 

worden doorgeschakeld (1 O]. 

Dynamisch kantoor Haarlem 

De Rijksgebouwendienst heeft in Haarlem een dynamisch kantoor. Op iedere 

werkplek zit een aansluiting om met de computer in te loggen op het 

gemeenschappelijke computemetwerk. Bij binnenkomst krijgt men een 

draadloze telefoon mee met het eigen doorkiesnummer. Bij vertrek 

l:rogrammeert men zelf op die telefoon het nieuwe nummer waarop men te 

b.···.··e·.·.···.·.·.·.·' .. eik·e· .n .. i•s .. [1.3}. Uit evaluatie~on.· derzoek biJ.· d. e. Rijksge~uwenc;liens_t bli.jkt dat 
cibor invoering van de mobiele telefoons de bere1kbaarhe1d verbeterd 1s [5}. 

De mobiele telefoon heeft de laatste jaren een hele grote sprong vooruit 

gemaakt [11]. Er zijn tegenwoordig meer mobiele telefoons dan vaste 

telefoons. 
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Volgens Bredin (3] is de telefoon ender andere uitermate geschikt bij de 

communicatie met een andere persoon, die zowel regulier als irregulier 

plaatsvindt en communicatie van korte duur. Daarentegen is de telefoon 

als communicatiemiddel moeilijk te gebruiken bij communicatie van/met 

veal personen en waarbij veal visueel materiaal gebruikt wordt, zeals 

tekeningen (3]. 

Teleconferencing 

Er wordt steeds vaker telefonisch vergaderd. Vooral grate bedrijven 

benutten de telefoon als medium om met grotere groepen ( op 

verschillende locaties) te vergaderen zonder dat dit veel reistijd en 

reiskosten met zich meebrengt. Telefonisch vergaderen biedt allerlei 

mogelijkheden. De deelnemers hoeven niet de hale vergadering bij te 

wonen, als maar enkele agendapunten voor hen van belang zijn warden 

zij op het juiste moment tot de vergadering toegelaten (1 O]. 

Telefonisch vergaderen 

KPN Telecom heeft enkele systemen ontwikkeld waarmee telefonisch 

vergaderd kan worden. De systemen verschillen van elkaar in het aantal 

personen (lees: locaties) dat deel kan nemen aan een vergadering en tot welke 

grootte van ruimte het systeem benut kan worden. Het eenvoudigste systeem is 

voor maximaal 5 personen in een ruimte tot 20 m2• De prijs hiervoor bedraagt fl. 

1.600•. Het uitgebreidste systeem is voor maximaal 30 personen in een ruimte 

tot 70 m2 • De prijs hiervoor is ongeveer fl. 4.000- [9}. 

Het aantal locaties en personen zijn bij telefonisch vergaderen beperkt, 

dit zou anders ten kosten gaan van de kwaliteit van de vergadering. 

5. 2. 2 Beeldtelefoon 

De beeldtelefoon is een uitvinding van de jaren '80 en '90, maar is 

eigenlijk nooit doorgebroken. Een beeldtelefoon bestaat uit een 

beeldscherm, een camera, een microfoon, een luidspreker en 

bedieningsmiddelen. De beeldtelefoon is geen marktsucces geworden, 

op basis hiervan stelt menig auteur, Noll (1992), dat beeldtelefonie nooit 

een succes zal warden. Volgens Ortt en Peters is deze conclusie 

enigszins voorbarig. Oak algemeen geaccepteerde 

communicatiemiddelen als de telefoon, de radio en de fax zijn pas 

decennia na de eerste laboratoriumopstelling door grate groepen 

gebruikers geaccepteerd. Voorafgaand aan die brede acceptatie zijn 

vaak verschillende vergeefse pogingen gedaan de media in de markt te 

introduceren (12]. Over het algemeen kan warden gezegd dat nieuwe 

technologie er 12 jaar over doet om van het laboratorium tot op de 

werkvloer door te dringen (1]. 

5. 2. 3 Videoconferencing 

De meeste Nederlanders zouden wel op afstand willen vergaderen, is uit 

onderzoek gebleken. Maar het videoconferencing is, neg steeds, niet 

geworden wat de meeste mensen voor ogen hadden met 

videoconferencing. Er zijn diverse redenen aan te wijzen waarom de 

verwachtingen over videoconferencing niet zijn uitgekomen; 

• Net als bij de telefoon en de fax duurt het jaren voordat de kritieke 

massa van het aantal systemen is bereikt, waardoor op dit moment 

het aantal organisaties waarmee geconfereerd kan warden neg te 

beperkt is; 

• Een andere reden is dat leveranciers lange tijd alleen de eigen 

'standaarden' hebben ondersteund, waardoor het technisch 

onmogelijk was om een verbinding te leggen met een 

videoconferencing-systeem van een ander merk, en 

• De kwaliteit van het beeld en die van het geluid waren niet perfect. 
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De meeste gebruikers verwachtten televisie kwaliteit, maar ze 

kregen een schokkerig en onscherp beeld [4]. 

Volgens Bredin [3] is videoconferencing geschikt voor de volgende 

soorten van communicatie die regulier plaatsvindt, tussen twee tot tien 

personen, waar het doel van de communicatie is het bepalen van visies 

en het brainstormen. Daarentegen stelt Bredin [3] dat 

videoconferencing moeilijk te gebruiken is voor communicatie met 

distributie van informatie, communicatie van korte duur en 

communicatie met eem ander persoon. 

Bij videoconferencing wordt onderscheid gemaakt 

videoconferencing en desktop-videoconferencing. 

Room-videoconferencing 

in room-

Bij room-videoconferencing wordt tussen twee of meer kamers, waar in 

iedere kamer een of meerdere personen aanwezig zijn, 

gecommuniceerd. Een videoconferencing-ruimte is minimaal uitgerust 

met een grootbeeld monitor, twee camera's, een microfoon, 

luidsprekers en eventueel ander audiovisuele hulpmiddelen zoals een 

flip-over of een videorecorder. Het voordeel van room

videoconferencing is dat het meestal plaatsvindt in een kamer die 

speciaal ontworpen is voor vergaderen en/of videoconferencing [8]. 

De kwaliteit van de videoconferencing is afhankelijk van het aantal 

frames per second (fps). Bij een basisuitvoering, met bijvoorbeeld een 

ISDN-verbinding van 128 kbps, is een beeldkwaliteit van 15 fps 

mogelijk. Als vergelijk: televisiekwaliteit heeft een bandbreedte4 van 30 

fps. 

Het nadeel van room-videoconferencing zijn de kosten die verbonden 

zijn aan de apparatuur. De kosten kunnen varieren van fl. 9.000 tot fl. 

28.500- per installatie. De apparatuur en ook de ruimte voor een room

videoconferencing kunnen ook gehuurd worden, bijvoorbeeld bij Regus. 

I Huur videoconferencing apparatuur en zaal - fi 75. per 15 min 

t Communicatiekosten j Ned-Ned fl. a. per 15 min 

r Ned-Europa fl, 55- per 15 min 

·Ned-Usa/Canada fl. 65- per 15 min 

Ned-Japan fl. 135- per 15 min ~----,.~--
Opzetkosten fl. 130- per videoconference 

Tabel 5.1 Kosten van room-videoconferencing bij Regus [14] 

Desktop-videoconferencing 

Bij desktop-videoconferencing zit iedere deelnemer op zijn eigen 

werkplek, achter zijn eigen personal computer en 'belt' de ander(en) op. 

Voor desktop-videoconferencing is een personal computer, een camera, 

een microfoon, software en toegang tot een netwerk noodzakelijk. Bij 

desktop-videoconferencing bestaat de mogelijkheid van 'filetransfer'. 

Documenten kunnen over het netwerk worden verstuurd, door 

ontvangers bekeken en aangepast worden en weer teruggestuurd 

worden. Een voordeel van desktop-videoconferencing is dat de kosten 

laag zijn, zeker in vergelijking tot room-videoconferencing. De kosten 

bedragen ongeveer fl. 400-. Hier tegenover staat een nadeel van 

4 Bandbreedte wordt omschreven als het frequentiebereik van een datacommunicatie
verbinding. De bandbreedte van een verbinding bepaalt de hoeveelheid gegevens die in een 
tijdseenheid kan worden getransporteerd [18] 

43 



desktop-videoconferencing dat de kwaliteit nauwelijks acceptabel is. 

Daarnaast zijn er vaak storende elementen op de achtergrond en is 

geluid en licht niet geed afgestemd [8]. 

Telemedicine 

Een mogelijkheid van videoconferentie is het behandelen van patienten door 

een dokter op afstand. In het academisch ziekenhuis in Toulouse werkt 

professor Lareng aan de ontwikkeling van de telemedicine. Aanvankelijk waren 

zijn inspanningen vooral gericht op zeevarenden. lnrniddels kan ook een 

afgelegen kliniek op de wal om medisch advies vragen. Een klein probleem is 

nog niet helemaal geregeld en dat is de aanvaring met artikel 53 van de franse 

medische beroepscode: 'voor consulten per correspondentie mag geen 

honorarium in rekening worden gebracht'. De code starnt duidelijk nog uit het 

pre-internet tijdperk [2]. 

5.3 Datacommunicatie 

Datacommunicatie is de verzamelnaam voor allerlei vormen van 

informatie-uitwisseling tussen computers. Computers in een 

kantoornetwerk wisselen informatie uit, maar oak computers op 

verschillende locaties kunnen met elkaar in verbinding staan, via 

speciale datalijnen of gewone telefoonlijnen [19]. 

Bij het uitwisselen van informatie dient aandacht te warden besteed aan 

de beveiliging van informatie. lnformatiebeveiliging kent drie aspecten; 

• Beschikbaarheid; de toegankelijkheid van de benodigde informatie; 

• Exclusiviteit; warden onbevoegden toegang tot de informatie 

ontzegd, dit wordt door zogenaamde firewalls getracht te bereiken 

en 

• lntegriteit; is de informatie wel up-to-date [11]. 

Bij telewerken speelt de computer een belangrijke rel, niet alleen voor de 

overbrugging van informatie maar oak voor de verwerking en opslag van 

informatie. Voor het flexibel werken komen de volgende 

automatiseringconcepten in aanmerking. 

Bruikleendesktop pc 

Een bruikleendesktop personal computer is geschikt voor werknemers 

die niet of nauwelijks op andere plaatsen werken dan op kantoor en 

thuis. Een A-merk systeem kost ca. fl. 4.000. Het voordeel van de 

bruikleenvariant is dat er minder problemen achteraf ontstaan: de 

installatie van de telewerkplek wordt dusdanig afgeschermd dat de 

gebruiker deze niet of nauwelijks kan wijzigen. De gebruiker krijgt een 

aparte partitie waar de gebruiker zelf het een en ander op kan 

installeren [11]. 

Lap tops en notebooks 

Deze variant is geschikt voor werknemers die op verschillende locaties 

willen werken. Op die manier kan oak onderweg warden gewerkt. De 

kosten voor een laptop bedraagt tussen fl. 3.000- en 9.000-. Bij storing 

kan een laptop gemakkelijk warden meegenomen en bij een helpdesk ter 

reparatie/herinstallatie warden aangeboden. Als nadeel zitten aan deze 

variant; 

• Vermoeiend voor ogen bij langer dan 2 uur werken; 

• Het gewicht van de lap top; 

• Diefstalgevoelig en 

• Kwetsbaarheid [11 ]. 

Bruikleen lap tops met docking stations 

Dit is een tussenweg tussen de twee eerder genoemde 

automatiseringsconcepten. Een docking station is een soort 
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huls/aansluiting waar de laptop in kan warden geschoven en die een 

normaal formaat toetsenbord en beeldscherm heeft. Mobiel en flexibel 

en toch geen ARBO-problemen. Docking stations kosten ongeveer fl. 

1.700- (11). 

Eigen pc, waarvoor een vergoeding aan de werknemer wordt gegeven 

Sommige werknemers hebben thuis al een personal computer. Deze 

werknemer kan eventueel zelf voor een pc-configuratie zorgen die 

overeenkomt met de apparatuur op kantoor en die oak voor de 

komende jaren up-to-date is. De werknemers kunnen een 

maandvergoeding ontvangen. Bij het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat is deze vergoeding tegenwoordig jaarlijks maximaal fl. 800-

onbelast [11). Voordeel van deze variant is de lage jaarkosten voor de 

organisatie. Nadelen verbonden aan deze variant zijn het 

onoverzichtelijk zijn de thuisapparatuur, allerlei verschillende merken 

en allerlei programmatuur kan voorkomen. 

Het is vooral afhankelijk van de mate waarin telewerken plaatsvindt. Is 

dit slechts enkele uren in de week, of zelfs minder, dan is een laptop of 

een notebook, waar met meerdere personen gebruik van wordt gemaakt 

de meest optimale oplossing. Macht telewerken structureel zijn en 

enkele dagdelen in de week plaatsvinden, dan is laptop voorzien van 

docking station de meest optimale oplossing. 

In de volgende paragrafen zullen de meeste gebruikte vormen van 

datacommunicatie toegelicht warden. 

5.3. 1 Internet 

Internet wordt omschreven als een infrastructuur, waardoor computers 

over de hele weretd met elkaar in verbinding staan. Internet is de 

snelweg waar andere netwerken gebruik van maken voor de 

verbindingen. Het is oak het belangrijkste transportmiddel voor E-mail. 

Dankzij de permanente verbindingen tussen computers, is het voor de 

gebruiker mogelijk via Internet 'door te schakelen' naar een willekeurige 

computer en de daar aanwezige informatie te raadplegen, programma's 

mee te nemen of mee te communiceren [19). 

Stemmen via internet 

In Arizona gaf de Democratische partij haar laden de mogelijkheid om op het 

internet in de voorverkiezing te stemmen, en het resultaat zou rechtsgeldig zijn. 

Prompt werden 75 duizend stemmen uitgebracht, waarvan 40 duizend op 

intemet, tegenover 13 duizend in 1996. Vier dagen lang kon men stemmen, 

veilig en anoniem, wel meteen het resultaat bekend kunnen maken. Vooral 

jongeren zullen weer gaan stemmen. Volgens het Voting Integrity Project is 

cyberstemmen niet democratisch. Het bevoorcleelt mensen met een computer, 

lees: blanke welgestelden. Volgens de club hebben maar 16 procent van 

latino's en 19 procent van de zwarten de beschikking over een pc, tegertover 38 

procent van de witte Amerikanen [6). 

5. 3. 2 E-mail 

E-mail is de afkorting van 'electronic mail' en is maar een van de 

mogelijkheden van datacommunicatie. E-mail is, zakelijk gezien, 

verreweg de belangrijkste toepassing van het internet, dankzij unieke 

voordelen; 

• Het verzenden van een mail kost, vrijwel, niets; 

• Het bericht kan warden gelezen wanneer het de ontvanger uitkomt; 

• Er kunnen bijlagen (attachements) aan e-mails warden gehangen 

met complete programma's of documenten; 

• Ontvangen en verzonden mail wordt automatisch opgeslagen, met 
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vermelding van tijd en datum, waardoor deze geed is te sorteren en 

te doorzoeken en 

• Er kan eenvoudig een bericht aan meerdere personen warden 

gestuurd [17). 

Het probleem met e-mail kan zijn de geheimhouding. In veel beroepen 

en functies is het zelfs verplicht om bepaalde informatie geheim te 

houden. In het geval van een gewone brief is dit eenvoudig te 

bewerkstellingen door de envelop dicht te plakken. In het geval van e

mail is dit, hoewel iets minder eenvoudig, ook geed te doen. In e

mailprogramma's kan dit warden bewerkstelligd met encryptie of 

versleuteling. 

5.4 Transport van gegevens 

Voor telewerken is de overbrugging van informatie met behulp van 

moderne informatie- en communicatietechnologieen belangrijk. Eerder 

is gesproken van de ontwikkelingen op het gebied van de moderne 

informatie- en communicatietechnologieen, in de volgende paragrafen 

zal de overbrugging van de informatie nader warden toegelicht. 

5.4. 1 Netwerken 

Tegenwoordig zijn er weinig ge"isoleerde werkplekken, hiermee wordt 

bedoeld dat weinig computers niet zijn aangesloten op een bepaald 

netwerk. Computers kunnen communiceren via een aantal fysieke 

netwerken. De verschillen tussen de netwerken liggen in het 

geografisch bereik van de netwerken. Enkele fysieke netwerken zijn: 

• LAN; local area network; 

• MAN; metropolisch area network en 

• WAN; wide area network [7]. 

Per fysiek netwerk circuleert specifieke informatie. Bij een LAN-netwerk 

blijft de informatie binnen een organisatie. Op een WAN-netwerk is 

informatie toegankelijk voor iedereen, mits de gebruiker in het bezit is 

van een computer, een modem en een abonnement op de 

informatiebron die circuleert op het WAN. Via deze informatiebronnen 

kan de gebruiker bijvoorbeeld inlichtingen krijgen. Tussen een LAN- en 

een WAN-netwerk is er een tussenvorm, het zogenaamde MAN-netwerk. 

Om efficient flexibel te kunnen werken meet het bedrijfsnetwerk zijn 

ingericht op veel verschillende gebruikers die niet op een vaste werkplek 

werken. Virtual-LAN is een toepassing die ervoor zorgt dat werknemers 

op iedere werkplek op kantoor hun eigen instellingen en applicaties op 

de computer krijgen, nadat de zich hebben aangemeld met hun 

identificatiecode. 

5.4.2 Analoge telefoonliin 

De analoge telefoonlijn is tegenwoordig al bijna achterhaald, ingehaald 

door ender andere ISDN. Een groat voordeel van de analoge telefoonlijn 

is dat iedereen voorzien is van een analoge telefoon(aansluiting). Via 

een analoge telefoon is slechts een verbinding met de buitenwereld 

mogelijk. Dit wordt gezien als een groat nadeel van de analoge telefoon, 

hierdoor is de analoge telefoon minder geschikt voor telewerken [8]. 

5.4.3 ISDN 

In tegenstelling tot de analoge telefoonlijn, is ISDN geheel digitaal. 

Verder bestaat ISDN uit twee lijnen, zodat de werknemer niet in gesprek 
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is als de telewerker bezig is met het versturen van informatie 

bijvoorbeeld met behulp van de fax of computer. Het digitaal zijn heeft 

ook nag een ander voordeel, de verbindingstijd tussen twee computers 

is namelijk maar 2 seconden, dit in tegenstelling weer van een modem, 

waar dit kan oplopen tot 25 seconden. Een ISDN lijn heeft een 

standaard snelheid van 64 kbps. Een ISDN-aansluiting is al meer 

geschikt voor telewerken dan een analoge aansluiting, alleen voor 

toepassingen die een grate bandbreedte vereisen is het ISDN minder 

geschikt [8]. 

5.4.4 ADSL 

ADSL 5 is een nieuwe techniek over een analoge telefoonlijn. Het 

voordeel van ADSL is dat hiervoor alleen in de telefooncentrale een 

aantal aanpassing gedaan moet warden. De snelheid kan theoretisch 

oplopen tot 8 Mbps, maar bij een verfijning van de techniek is een nag 

hogere bandbreedte mogelijk. Met deze hoge bandbreedte is ADSL 

goed geschikt voor telewerken. Maar de opkomst van ADSL is ronduit 

traag. Of het gehele land aan de beurt komt voor ADSL betwijfelt men. 

Vooral in dunbevolkte plattelandsgebieden is het de vraag of de 

investeringen kunnen warden terugverdiend. [8). 

5.4.5 Kabel 

Door de grate opmars van Internet zijn veel kabelmaatschappijen 

initiatieven begonnen om via de kabel van de TV en radio ook 

dataverkeer te transporteren. Hierdoor is het mogelijk, dat iedereen via 

de kabel verbindingen kan leggen. Theoretisch kan een bandbreedte 

verkregen warden van 10Mb. Een groat nadeel van de kabel is dat elk 

segment een maximale verbinding van 10Mb kan leggen. Indian er een 

aantal flats in een straat liggen zal de bandbreedte verdeeld moeten 

warden over de gebruikers. De kabel is hierdoor op dit moment minder 

geschikt voor telewerken [8]. 

Download Maandkosten Kosten per tik Beschikbaarheid 

ISDN 64 - 128 fl . 42,50 Normale Bij alle 

Kb/s beltarieven telefoonaansluitingen 

vaste net 

ADSL 512- 8 Mb/s fl. 99-175 . Geen Nog beperkt (nu'i. 
Randstad) 

Kabel 64-10Mb/s fl. 25-240 Geen In belangrijk deel van 

kabelnetwerk 

Tabel 5.2 Vergelijk verschillende infrastructuren [16) 

5.4.6 UMTS 

GSM en UMTS is de infrastructuur voor mobiele toepassingen. 

Spraak(telefoon) en tekst (e-mail) vereisen maar weinig bandbreedte, 

audiovisuele communicatie vereist daarentegen veel bandbreedte. Er 

zijn twee problemen bij de verzending van data door de lucht: de 

kwaliteit en het tempo. Deze twee problemen warden langzamerhand 

opgelost. 

Er is sprake van een generatiegolf in de mobiele telefonie, van analoog 

naar langzaam digitaal (GSM) naar de laatst bekende opvolger: UMTS 

en daar zal het niet bij stoppen. Vanwege de snelheid die mogelijk is bij 

UMTS spreekt men ook wel van mobiele multimedia. Met behulp van het 

UMTS-netwerk zijn er tal van toepassingen denkbaar, het UMTS-forum 

denkt aan het versturen van videoberichten [11 , 17). 

5 ADSL staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line 
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5.5 Randvoorwaarden 

Bij de afweging van altematieven communicatiemiddelen moet rekening 

gehouden worden met randvoorwaarden van de organisatie. 

Bij het gebruik van modeme informatie- en communicatietechnologieen 

is een organisatie afhankelijk van andere organisaties. Voor 

bijvoorbeeld het laten plaatsvinden van een videoconferentie met een 

andere organisaties, moet de andere organisaties ook de benodigde 

modeme informatie- en communicatietechnologieen hebben. 

Communic8Uemlct1el Konmed<. Aanachatlo.sten 87W J .. nfjkM!:ollen 
Min. Mox. 

TelofonillCh~ audio, mulmaai 5 personen fl. 1.600- fl . 1.600 et<dusief fl. 611-

audio, moxlmoo! 10 - fl . 2.600- fl . 2.600- et<duslel fl . 992-
audio, mlXi THml 30 l)8l'ICn8n fl . 4.200- ft . 4.200- ·-- ft . 1.-

-q, vldeoconlorondng audio en vtsueel fl . 40(). fl . 400- oxduslof fl . 1~ 
11'0111 vtdeoconlenlndng audio en vlsueel , maxlme.lM 2 IQ:81Jel fl . 9.000- ft . 14.000- axdulle1 ft . 3.186-

audio en vlaueel, mo:lme.11 4 loartlN fl . 28.000- fl . 28.000- exduMf fl . B.7211-

Dolk1rtp fl . 4.000- exduslel fl . 1.e21-
Lop1op fl . 3.000- fl . 9.000- exdumef fl . 1.146-
Doddng- fl. 1.700- exduslel fl . 6411-
Softwore fl . 1.000- fl . 3.000- exdullel fl . 382 
C,oplor, pnnt.- an lax fl . 2.000- - fl. 7113-
Netwert<- en - •-·•....,. fl . 6.000- fl . 34.000-

Tabel 5.3 Kosten communicatietechnologieen 

Bij het bepalen of een activiteit geschikt is voor telewerken, moet er 

rekening worden gehouden met de investeringen die ervoor benodigd 

zijn. Er moet een afweging plaatsvinden tussen de tijd die men aan 

bepaalde activiteiten besteed en de benodigde investeringen voor de 

modeme informatie- en communicatietechnologie. Bij sommige 

activiteiten zoals het vergaderen zijn de investeringen voor telewerken 

groot. Daarentegen zijn er ook activiteiten waarbij de investering gering 

zijn, zoals lees-, schrijf- en tekenactiviteiten. Kort gezegd de kosten van 

aanschaf moeten opwegen tegen de baten. In dit onderzoek wordt voor 

de modeme informatie- en communicatietechnologieen uitgegaan van 

de volgende minima aan uren in de week. lndien 

communicatietechnologieen hieraan niet voldoen, zijn de activiteiten niet 

geschikt voor telewerken. Organisaties die anders van mening zijn, 

kunnen de uitgangspunten voor haar organisatie aanpassen. 

Communicatiemiddel 

Teleconferencing 

Room videoconferencing 

Digitaal archief 

f"Minimale tijdsduur 

Min. 4 uur in de week 

Min .. 8 uur in de week 

Min. 16 uur in de week 

Tabel 5.4 Criteria aan gebruik modeme informatie- en communicatietechnologie 
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5.6 Resume 

In de stap D van het model warden de alternatieven en kosten van de 

moderne informatie- en communicatietechnologieen nader toegelicht. 

De afweging van altematieven modeme informatie- en 

communicatietechnologieen wordt gemaakt op basis van het aantal 

uren dat deze technologieen gebruik warden en de laagste kosten die 

ermee gemoeid zijn. Oaarnaast wordt rekening gehouden met het 

gebruik bij andere organisaties. 

Model 

A 

B 

C 1 ,clust_ering van ~~i~ei!en .I I 
I -

D Afweging canmuni::atiemddel , 

E 

F ~~kanto'!.j \ Telewerldocalie ~;unlcatiemi:id~ 

Figuur 5.2 Conceptueel model 
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6. Werkplekinrichting 

6.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt de invloed van telewerken op de werkplek 

beschreven. Naast veranderingen in de inrichting en het gebruik van 

kantoren, wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden waar 

telewerken kan plaatsvinden. 

6.2 Kantoorconcept en werkplekgebruik 

Bij de inrichting en gebruik van het kantoor wordt onderscheid gemaakt 

in het kantoorconcept en het werkplekgebruik. Vos, van Meal en Dijcks. 

Vos (e.a.) maken in "The office, the whole office and nothing but the 

office" [20] onderscheid in; 

• Place; it refers to the location of workplaces: are employees 

working together within a single office building or are they scattered 

over a diversity of locations; 

• Space (kantoorconcept); it concerns the spatial features of the 

workplaces in office buildings; 

• Use (werkplekgebruik); it concerns the way in which workplaces are 

being used in office buildings [20]. 

1. Central Office 

1. Cellular Office 
(cellenkantoor) 

2. Telework office 

-woning 

-buurtkantoor 

-business centre 

-satel I ietkantoor 

2. Group office 3. Open plan Office 
(teamkantoor) (kantoorruin) 

1. Personal Office 2. Shared office 3. Non-territorial Office 
(1 :1) (1 :x) (x:x) 

Figuur 6.1 Place, space en use van kantoren volgens Vose.a. [20) 

6.3 Kantoor 

4. Combi office 
(coconconcept) 

Telewerken vindt plaats op een locatie die geografisch gescheiden is 

van het kantoor. Onderscheid kan warden gemaakt in de volgende 

locaties waar telewerken kan plaatsvinden (figuur 6.2 Telewerk office): 

1.Central Office 2. Telework office 

-woning 

-buurtkantoor 

-business centre 

~ateflietkantoor 

Figuur 6.2 Verschillende telewerklocaties volgens Vose.a. [20) 
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6.3.1 Central office 

Telewerken kan grate invloed hebben op de inrichting van het 

kantoorgebouw. Door de invoering van telewerken zal een aantal 

activiteiten, voornamelijk individuele activiteiten, elders plaatsvinden die 

voorheen op het kantoor plaatsvonden. Met de invoering van 

telewerken, op grate schaal, zal het kantoorgebouw andere functies 

krijgen, te weten; 

• Het kantoorgebouw blijft voor de telewerker een plaats waar een 

gedeelte van de activiteiten wordt uitgevoerd [19]. Dit kunnen 

activiteiten die niet geschikt zijn voor telewerken, maar oak 

activiteiten die niet geclusterd kunnen warden, activiteiten die te 

sporadisch voorkomen of waarvoor de benodigde investering te 

hoog is en 

• Het kantoor als ontmoetingsplek en activiteitencentrum. Vanuit het 

bedrijf warden voor de telewerkers activiteiten georganiseerd. In de 

eerste plaats zijn dit georganiseerde contacten tussen telewerkers 

en collegae. De werknemers kunnen op dergelijke sociale 

ontmoetingen bijpraten en ervaringen met elkaar uit wisselen. In de 

tweede plaats om de binding van de telewerker met de afdeling en 

het bedrijf te waarborgen [19]. Een van de grootste nadelen van 

telewerken, is de vervreemding van de organisatie. De moderne 

informatie- en communicatietechnologieen die telewerken mogelijk 

maken, maken oak 'telesocialisatie' mogelijk, voorbeelden hiervan 

zijn internetnieuwsgroepen en elektronische post [23]. 

De visie dat het kantoor een andere functie krijgt door invoering van 

telewerken, wordt gedeeld door KPN Telecom. KPN Telecom stelt dat 

kantoren opgesplitst zullen warden in tal van kleine entiteiten, bij 

mensen thuis of in een satellietkantoor, die intensief met elkaar zullen 

communiceren. De hoofdvestigingen zullen dan niet meer als werkruimte 

dienstdoen, maar als een ontmoetingsplek en vergadercentrum [18]. 

6.3.1 Telework office 

Telewerkcentra warden een steeds belangrijkere schakel in de manier 

waarop veel organisaties de overgang maken naar meer flexibele 

werkpatronen voor hun werknemers [23]. Er zijn verschillende type 

telewerkcentra, maar zij hebben de volgende kenmerken; 

• De wens om het werk dichter bij de werknemers te brengen in 

stedelijke centra en andere goed bereikbare locaties en langere 

reistijden van het woon- werkverkeer te reduceren en 

• Het idee dat werknemers beter werken in een telewerkcentrum dan 

in hun eigen huis, vooral vanwege de sociale interactie met andere 

mensen [23]. 

Telewerken vindt in Nederland vooral in de thuissituatie plaats. Naast de 

thuissituatie wordt in dit onderzoek oak gekeken naar de mogelijkheden 

in een businesscentrum en satellietkantoor. Om de afweging te maken 

waar telewerken zal plaatsvinden, wordt er gekeken naar de kosten van 

de verschillende telewerklocatie. 

Er zijn twee soorten kosten te onderscheiden; kosten voor huisvesting 

en kosten voor middelen zoals computer etc. De bevindingen van 

onderzoek van Van Kaam en Van Waveren Hogervorst [8] ten aanzien 

van de vergoeding van de telewerkplek, zijn in tabel 6.1 weergegeven. In 

dit hoofdstuk zal voornamelijk warden gekeken naar de vergoeding voor 

de huisvesting. 
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Locatie Huisvesting Middelen 
-

Thuis Telewerker is eigenaar en de Organisatie vergoedt 

organisatie vergoedt (deel middelen 

van) de werkplek 
-

Buurtkantoor Organisatie betaalt huurprijs De meeste middelen zijn 

van de werkplek inbegrepen in de huurprijs. 

Businesscentrum Organisatie betaalt huurprijs De meeste middelen zijn 

van de werkplek inbegrepen in de huurprijs. 

Satellietkantoor Organisatie regelt intern de (gedeelte) is al aangeschaft 

financiering door organisatie, of zit al in 

de huurprijs ln 
~ 

Tabel 6.1 Overzicht locaties telewerken en kosten [8) 

De kosten die verbonden zijn aan de naleving van de ARBO-wetgeving 

mogen op grand van de ARBO-wet (artikel 56) en het besluit 

'Beeldenschermwerk' (artikel 8) niet ten laste van de werknemer warden 

gebracht. In beginsel is het toegestaan dat telewerkers hun eigen 

apparatuur, tafel, steel, verlichting en dergelijke gebruiken. De wet 

verplicht de werkgever niet om daarvoor een vergoeding te geven; het 

geven van een vergoeding kan ender die omstandigheden natuurlijk wel 

redelijk zijn. Als de telewerker niet beschikt over apparatuur, werkblad, 

steel en kunstverlichting van voldoende kwaliteit, moeten deze hem 

door de werkgever ter beschikking warden gesteld. De kosten daarvan 

mag de werkgever in ieder geval niet aan de telewerker in rekening 

brengen. De werkgever is overigens verantwoordelijk voor de veiligheid 

van elektrische machines alsmede voor de aanleg en het onderhoud 

van kabels en leidingen. De kosten daarvan komen eveneens voor zijn 

rekening (21]. 

6.3.1.1 Telewerken vanuit woning 

Telewerken vanuit de woning is de meest voorkomende locatie waar 

telewerken plaatsvindt. Voordelen van telewerken vanuit de woning zijn 

dat men geen last heeft van files en dat men de werkplek zelf kan 

inrichten. Nadelen kunnen zijn dat de werknemers overlast hebben van 

medebewoners of dat er geen strikte scheiding bestaat tussen werken 

en prive (23]. 

De hedendaagse telewerker lijkt goed te kunnen functioneren in een 

traditioneel woonhuis zonder specifieke telewerkvoorzieningen. Volgens 

stedenbouwkundig adviesbureau OD 205 ligt het echter meer voor de 

hand dat er nieuwe woningtypen ontwikkeld zullen gaan warden, die 

afgestemd warden op veranderingen in het gebruik van de woning (1]. 

Te/ewerkwoning 

Een telewerkplek kan zonder al te veel problemen ingericht worden in een 

traditionele woning. Toch zal telewerken vragen om aanpassingen van de 

woning, zoals: 

• Een technische voorzienig in de vorm van een extra kabel naar het potentiele 

werkvertrek in de woning, 

• Uitbereiding van het vloeroppervlak, 

• Mogelijkheid tot meervoudig gebruik van ruimten en flexibele 

indelingsmogelijkheden, 

• Mogetijkheid tot afsluiten van werkplek ten behoeve van de beveiliging van 

documenten (8]. 

Uit onderzoek van de Technische Universiteit Delft is geblek.en dat de woon

werkwoningen niet echt getiefd zijn bij thuiswerkers. De telewerkwoningen, 

meestal in VINEX-gebieden, gaan vlot van de hand aan 'gewone' kopers, maar 

niet aan telewerkers [2}. 
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Voor de telewerker houdt het hebben van een werkplek thuis in dat 

bepaalde kostenposten hoger zullen worden, dan wanneer er op 

kantoor gewerkt wordt. Om tegemoet te komen in deze kosten, kan de 

werkgever de telewerker een vergoeding geven. De vergoeding vindt, 

vaak alleen, plaats bij telewerkers die met regelmaat thuiswerken. 

• Uit onderzoek van Sombroek (1991) blijkt dat 78% van de 

werknemers geen vergoeding krijgt voor de thuiswerkplek [8]; 

• Uit onderzoek van Schonewille (1994) blijkt dat slechts 36% van de 

onderzochte organisaties een vergoeding geeft voor het gebruik 

van eigen meubilair en eigen apparatuur. Van de onderzochte 

organisaties geeft 29% een vergoeding voor energie en huur e.d. 

[15); 

• Uit onderzoek van Van Kaam en Van Waveren Hogervorst (1995) 

blijkt dat er slechts bij 28% van de onderzochte bedrijven 

vergoeding plaatsvindt [8]. 

• Bij telewerkproject van het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Rijksgebouwendienst 

wordt een vergoeding gegeven van fl. 1. 750 per jaar. Hierin zit een 

vergoeding voor de huur, energie en koffiegeld [10). 

• De RABO-bank vergoedt zowel vaste als variabele kosten (zie ook 

bijlage 1 ). Onder vaste kosten vallen een deel van het 

huurwaardeforfait, een deel van de onroerendzaakbelasting en 

reinigingsbelasting, een deel van de premie inboedel- en 

opstalverzekering en een deel van de (netto} rentelasten of huur. 

Onder de variabele kosten vallen elektriciteits- en 

verwarmingskosten, watergebruik, koffiegeld en noodzakelijke 

abonnementen op het werkadres [10). 

f Omschrijving Min. Max. Jaarfijkse kosten (geschat) 

1 

Vergo~ing ruimte Fl. 1.750- Fl 4.000- Fl. 2.875-

kast Fl. 738· Fl 3.500- 11=1. 193-
·· stoe-, ~· ti:1.1~ .FT 300- Fl. 21-
-----4-•- · 
Desktop Fl. 4.000- Fl. 4.000- Fl. 1.527-

Software Fl. 1.000- Fl. 3.000- Fl. 38i-° 

Telefoon Fl. 300- Fl. 300- Fl. 114-

Fax / printer Fl. 2.000- Fl. 2.000- Fl. 763-

Netwerk. H: ~-500- Fl. 30.000- Fl. 954-

Telefooncentrale Ft 1.500- Fl. 3.000- Fl. ·s12-
ISDN Fl. 5.10- .· Fl 510-- Fl. 510-

Totaal Fl. 7.912-

Exclusief jaarlijkse telefoonkosten 

Tabel 6.2 Overzicht kosten telewerken in de thuissituatie 

Volgens Van Kaam en Van Waveren Hogervorst is een vergoeding van 

fl. 300 tot fl. 400- per maand reeel [8]. Dit is ruim 2 keer zo veel als de 

vergoeding die bij Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer gehanteerd wordt [10). Uitgangspunt voor dit onderzoek 

wordt een jaarlijkse vergoeding per thuiswerkplek van fl. 2.875- (tabel 

6.2} aangenomen. De totale jaarlijkse vergoeding voor de thuiswerkplek 

bedraagt ongeveer fl. 7.912-. In deze kosten zit zowel de vergoeding 

voor de huisvesting als kosten voor de inrichting van de werkplek (tabel 

6.2). 

6.3.1.2 Telewerken vanuit buurtkantoor 

Het buurtkantoor wordt omschreven als een kantoor dat door 

verschillende organisaties wordt gefinancierd en ingericht in de buurt 

van de woning van haar werknemers. De werknemers van deze 
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organisaties delen de werkplekken en andere faciliteiten in het 

buurtkantoor [8]. Telewerkcentra in het algemeen, hebben de volgende 

voordelen (zie § 6. 3.1 ); 

• Werken in een telewerkcentrum is een geed altematief voor 

mensen die thuis niet de mogelijkheid hebben om een goede 

afgeschermde werkplek in te richten waar zij geconcentreerd 

kunnen werken; 

• Werken in een telewerkcentrum maakt het mogelijk tech een 

scheiding aan te brengen tussen werk en prive, zonder dat dit ten 

kosten gaat van vrijheid en flexibiliteit van telewerken; 

• Werken in een telewerkcentrum legt geen beslag op ruimte in het 

huis en 

• Werken in een telewerkcentrum betekent dat men kan beschikken 

over ender andere hoogwaardige apparatuur en snelle 

netwerkverbinding [23). 

Telewerkcentrum Purmerend 

Het Telewerkcentrum Purmerend is een telewerkcentrum gesteund door de 

lokale overheid, en wel door de gemeente Purmerend, Provincie Noord-Holland 

en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Sinds 1990 zijn er 1 0 werkplekken 

in het telewerkkantoor beschikbaar die in meer en mindere mate gebruikt 

worden door 15 medewerkers van 6 verschillende organisaties {5]. 

In een buurtkantoor kan een bedrijf een werkplek voor zijn werknemer 

huren. Bij deze werkplek warden over het algemeen de volgende 

faciliteiten geboden: aansluitpunten voor personal computer en printer, 

vergaderruimte, secretariele ondersteuning, kopieerservice en 

faxapparaat. De telewerker dient veelal zelf voor een personal 

computer en printer te zorgen. De werkplek kan gehuurd warden per 

afgesproken tijdseenheid met een minimum van een dag per week voor 

een periode van 3 maanden. De kosten voor een werkplek in het 

telewerkkantoor Purmerend zijn: 

Huur van de werkplek, vijf dagen 

Telecommunicatiekosten 

• eenmalig aansluiting 

• eenmalig telecommunicatieverbinding 

• maandelijks abonnementskosten 

• gesprekskosten per eenheid 

Tabel 6 .3 Kosten buurtcenlra 

6.3.1 .3 Telewerken vanuit businesscentrum 

fl. 1.200-

fl. 210-

fl. 70· 

fl . 25-

fl. 0,21 

In een businesscentrum wordt een ruimte voor een korte of langere 

periode gehuurd bij een bedrijf dat daar gespecialiseerd in is, 

bijvoorbeeld Regus. 

Regus 

Regus heeft 200 businesscentra verspreid over de hele wereld. In deze 

kantoren kunnen verschillende soorten kantoorruimtes gehuurd worden voor 

een dag, week, maand of langer. Verder heeft men de beschikking over 

secretariele ondersteuning [14]. 

In een businesscentrum warden ruimtes verhuurd tegen de marktprijs en 

kunnen varieren per locatie. Kantoorruimte in Amsterdam kost ongeveer 

fl. 300- per dag, in tegenstelling tot Eindhoven fl . 162- per dag (tabel 

6.4). Een overzicht van enkele huurprijzen is weergegeven in tabel 6.4. 
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Pfaats 

Schiphol 

Den Haag 

Eindhoven 

Grootte 

8 

12 

Kantoor 

8 

10 

16 

Kantoor 

4 

12 

Kantoor 

Tabel 6.4 Kosten businesscentrum (14] 

Dag Halve dag Peruur 

fl. 425 fl 283 fl.~ 

fl. 540 fl . 360 fl. 180 

fl. 300 fl. 200 fl. 100 

fl. 374 fl.249 fl. 124 

fl. 471 fl. 317 fl. 160 

fl. 755 fl.495 fl. 260 

fl. 198 fl. 132 fl . 66 

fl. 234 fl . 156 fl . 78 

fl. 369 fl . 264 fl. 132 

fl. 162 fl .108 fl. 54 

In dit onderzoek wordt aangehouden dat de jaarlijkse kosten voor het 

huren van een kantoorruimte in een businesscentrum fl. 38.880-6 

bedragen. Een deel van de communicatieapparatuur is inbegrepen. 

ING-vastgoed 

D-office, een initiatief van onder meer ING-vastgoed, lanceert in november 

2000 een kantoorketen met flexibele werkplekken. De kantoren komen op A

locatles langs snelwegen, zoals in Amsterdam-Zuidoost, Baarn en Utrecht. 

Tegen een basistarief van fl . 4.800- gulden kan een abonnee 250 uur gebruik 

maken van de diensten van 0-office [22]. 

6.3.1.4 Telewerken vanuit satellietkantoor 

Een satellietkantoor wordt door de Rijksgebouwendienst omschreven 

als een kantoor in de nabije omgeving van de woonplaats van de 

werknemers [8] dat niet tot de basishuisvesting behoort en waar gebruik 

6 Uitgaande van fl. 162- per dag (Eindhoven) en 48 weken in het jaar. lndien kosten voor pc 
en printer worden meegenomen, komen de jaartijkse kosten uit op fl. 40.789-. 

wordt gemaakt van de daar aanwezige voorzieningen (12]. Een 

satellietkantoor is in feite een nevenvestiging van een organisatie. 

Satellietkantoor Rijksgebouwendienst 

In het Rijkshuisvestingsplan II heeft het kabinet uitgesproken dat de 

Rijksgebouwendienst en de Ministeries samen proefprojecten zullen starten 

voormeer flexibele huisvesting [12). 

tn i;:>en Haag had men het 'hotelkantoor' ontwikkeld, bedoeld voor de, tijdelijke, 

huisvesting van projectteams voor een korte periode [11]. Dit project is 

stopgezet doordat het gebouw een andere kantoorfunctie kreeg. 

· Op een locatie in het centrum van Arnhem heeft de Rijksgebouwendienst het 

parallelkantoor Pels Rijcken, waar de voorzieningen tegen kostprijs worden 

· verhuurd aan Rijksambtenaren. 

De kosten die verbonden zijn aan een satellietkantoor, zijn in tabel 6.5 

weergegeven en gaan uit van een standaard faciliteitenpakket. In dit 

onderzoek wordt aangehouden dat de jaarlijkse kosten voor het huren 

van een kantoorruimte fl. 19.200-7 bedragen. Een deel van de 

communicatieapparatuur is inbegrepen. 

Para.lfefkantoor Haarlem 

1 werkplek in cocon fl. 60 tot 80- per d ag 

1 werk.plek in ruirme met meerdere personen fl. 50- per dag 

1 projectwerkplek (op basis van 4 werkplekken) fl. 50- per dag 

1 projectkamer fl. 200- per dag 

1 vergaderkamer (10 personen) fl. 500- per dag 

Tabel 6.5 Kosten satellietkantoor Haarlem (13] 

7 Uitgaande van fl. 80- per dag en 48 weken in het jaar. lndien kosten voor pc en printer 
worden meegenomen, komen de jaarlijkse kosten uit op fl . 21.109-. 
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6.4 Kantoorconcepten 

Elk kantoor is uniek, dit komt ender andere door de wijze van inrichting. 

Tech zijn er grofweg maar vier kantoorconcepten welke op grote schaal 

worden toegepast: het cellenkantoor, de kantoortuin, het teamkantoor 

en het coconconcept. 

1. Cellular Office 
(cellenkantoor) 

2. Group office 3. Open plan Office 
(teamkantoor) (kantoortuin) 

Figuur 6.3 Verschillende kantoorconcepten volgens Vos e.a. [20] 

6.4.1 Cellenkantoor 

4. Combi office 
( coconco nee pt) 

Dit kantoorconcept kenmerkt zich door de lange gangen met aan 

weerszijden een aaneenschakeling van gesloten kantoorkamers. Het 

cellenkantoor, ook wel aangeduid met kamerkantoor, is het oudste 

kantoorconcept. Het werk dat deze personen uitvoeren bestaat 

grotendeels uit zelfstandig werk dat concentratie vereist [6]. 

Het nadeel van het cellenkantoor is dat de indeling vaak gebaseerd is 

op stramienmaten, en daardoor veelal inefficient ingericht. Een veel 

voorkomende afmeting in de kantoorbouw is 3,60 bij 5,40 mtr. Dit geldt 

voor een tweepersoonskamer. 

Een bezwaar van het cellenkantoor is de geslotenheid. De totale 

organisatie is opgedeeld in kleine hokjes. ledereen trekt zich terug in de 

beslotenheid van de kamer. lnformatie en kennis worden afgeschermd. 

Er is nauwelijks zicht op hetgeen zich achter de deuren van de kantoren 

afspeelt. Het cellenkantoor is niet alleen de rem op het functioneren van 

de organisatie, het is ook inefficient [17]. 

Figuur 6.4 Cellenkantoor [20] 

Enkele aspecten van het cellenkantoor; 

• Slechta onderlinge communicatie door terug trekken op eigen 

kamer; 

• Standaard voorzieningen gebonden aan kamer en 

• Ruimte toegekend op basis van hierarchie die geldt binnen de 

organisatie [9]. 
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6.4.2 Kantoortuin 

Volledig tegengestelde aan het cellenkantoor is de kantoortuin. In 

plaats van strakke indelingsprincipes wordt hierbij gekozen voor een 

compleet open structuur met een maximale indelingsvrijheid. Door de 

werkplekken zo klein mogelijk te maken en zo dicht mogelijk naast 

elkaar te situeren, wordt het ruimtegebruik geminimaliseerd. 

Figwr 6 .5 Kantoortuin (20) 

Het typische karakter wordt gekenmerkt door een vaste stramienmaat 

en een centrale kern met stijgpunten en sanitaire voorzieningen. Rand 

deze kern is er een grate vrij indeelbare ruimte, aan de raamzijden 

warden soms kantoorkamers afgescheiden voor het hogere personeel. 

In de kantoortuin bevindt zich het lagere personeel. Zo ontstaat er een 

radiale indeling; hoe verder de carriere vordert schuift men steeds 

verder richting raam met als ultimo een hoekkamer. In organisatorische 

en financiele zin is dit kantoortuinconcept een aantrekkelijke optie 

gebleken, maar uiteindelijk is het concept bezweken ender de 

weerstand van de individuele werknemers. Met name de 

geluidsoverlast, klimaatproblemen en het volledige gebrek aan privacy 

hebben ertoe geleid dat dit concept in zijn zuivere grootschalige vorm 

nauwelijks nog toepassing vindt. Organisaties met een uitvoerend 

karakter, waar veel open communicatie nodig is, kunnen in een 

kantoortuin functioneren. De kantoortuin is minder geschikt voor 

groepen, die; 

• Veel externe contacten hebben; 

• Grote hierarchische verschillen kennen en 

• Werk doen dat veel concentratie vergt [7]. 

6.4.3 Teamkantoor 

Waar het cellenkantoor voor veel organisaties te gesloten is en de 

kantoortuin veelal te open qua structuur, probeert het teamkantoor de 

sterke punten van beide concepten te bundelen. Open communicatie is 

mogelijk, doch de onderlinge overlast is beperkt. De nadruk ligt op 

organisatorische eenheden met een eigen activiteitenpakket. Er wordt 

ook wel gesproken van groepskantoor of sociaal kantoor [6]. Enkele 

aspecten van het teamkantoor; 

• Goede communicatiestructuur en 

• Werknemers in kleinere groepen gehuisvest waardoor 

geluidsoverlast en gebrek aan privacy warden beperkt [9]. 
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Figuur 6.6 Teamkantoor [20) 

6.4.4 Coconconcept 

Tot in de jaren tachtig domineerde de vaste individuele werkplek. Het 

kantoor was nauwelijks meer dan een verzameling werkplekken, die op 

verschillende wijzen warden gesitueerd. In Scandinavia is vervolgens 

het coconconcept ontstaan. Hierbij warden oak de collectieve 

faciliteiten in de beschouwing betrokken (telefoon, fax, computer, 

kopieerapparaat, archieven etc.). De kracht van het concept ligt in de 

balans tussen kleine, volledig uitgeruste, individuele werkplekken en 

collectieve faciliteiten ten behoeve van communicatie en support. Hier 

is de naam cocon dan oak van afgeleid; een samenvoeging van 

communicatie en concentratie. 

In het coconconcept wordt uitgegaan van een open sfeer, waarin plaats 

is voor spontane en informele overlegsituaties. Door het gebruik van 

veel glas en veel open gezamenlijke ruimtes wordt het teamverband 

gestimuleerd en wordt een positieve werksfeer gecreeerd. De werkplek 

beslaat een minimaal oppervlak, en bestaat uit een ruim bureau, enige 

opbergruimte voor het werkarchief en aan het bureau een mogelijkheid 

om een collega te ontvangen. De kantoorruimte wordt niet meer 

toegekend op basis van een hierarchische structuur, maar wordt aan de 

hand van de activiteiten die plaatsvinden bepaald. 

Figuur 6.7 Coconconcept [20) 

Kenmerken voor het coconconcept zijn: 

• Een centrale hal met collectieve faciliteiten, zeals receptie, 

vergadercentrum en restaurant; 

• 

• 

Separate kleinschalige kantoorunits, waarin teams functioneren en 

waar individuele werkplekken zijn gesitueerd random een centraal 

plein en 

Een ruime verbindingsstraat tussen verschillende kantoorunits, 

waarmee het communicatieaspect wordt benadrukt [17]. 

Het voordeel van het coconconcept is, dat in dit kantoorconcept de 

voordelen van de andere kantoorconcepten gecombineerd zijn. Nadelen 

van het coconconcept zijn de kosten voor de inrichting en een krappe 

inrichting van de individuele ruimtes. 
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6.4.5 Afweging kantoorconcept 

Het kantoorconcept is afhankelijk van de activiteiten die binnen een 

kantoororganisatie plaatsvinden. Vijfeijken kwam tot de volgende 

conclusie: "dat telewerken in de praktijk niet direct leidt tot een ander 

kantoorconcept binnen de organisatie. Het kantoorgebouw is hierin 

vaak een remmende voorwaarde" (19). Dit wordt ook onderstreept door 

Dewulf. Volgens Dewulf (e.a.) hebben bedrijven vaak te maken met 

bestaande voorraad gebouwen en/of lopende huur- en leasecontracten 

(4). 

Door invoering van telewerken in een organisatie kan het 

kantoorconcept niet meer aansluiten bij de activiteiten die op kantoor 

worden verricht. Het cellenkantoor en de kantoortuin zijn geschikt waar 

voornamelijk individuele activiteiten plaatsvinden. Het teamkantoor en 

het coconconcept zijn geschikt waar zowel individuele- als 

groepsactiviteiten plaatsvinden. 

rotate bruto oppervlakte 

Tabel 6.7 Oppervlaktes per kantoorconcept 
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De afweging van het kantoorconcept wordt naast soort activiteiten die 

plaatsvinden op kantoor, gemaakt op basis van het percentage 

telewerkers in de organisatie. lndien een klein percentage werknemers 

zal gaan telewerken, zal dit weinig invloed hebben op de inrichting van 

het kantoor. Bij de afweging van het kantoorconcept wordt uitgegaan 

van de aannames in tabel 6.8. Deze aannames zijn globaal bepaald en 

kunnen indien noodzakelijk worden aangepast door de organisatie. 

Percentage Percentage Percentage 

telewerkers telewerken groepsactiviteiten 

(op kantoor) 

<70% < 20 % 

70 % > 20 % 0-35 % 

70% >20% 35-95 % 

100 % 100 % 

Tabel 6.8 Afweging kantoorconcept 

Kantoorconcept 

Geen invloed op 

kantoorconcept 

Cellenkantoor of kantoortuin 

Coconconcept of 

teamkantoor 

Virtual office 

Indian telewerken voor alle werknemers 100% van de tijd plaatsvindt, 

wordt er gesproken van het virtual office. Het virtual office bestaat niet 

meer uit gebouwen, maar voornamelijk uit netwerksystemen die 

onderling gekoppeld zijn. 

Door telewerken zal het kantoor een andere functie krijgen en zal 

daardoor op andere wijze ingericht moeten worden. Dit zal zijn invloed 

hebben op de huisvestingskosten. De huisvestingskosten bestaan uit 

kosten per werkplek: de zogenaamde werkplekkosten. Dit zijn de kosten 

voor het inrichten en onderhouden van de werkplek, de kosten voor het 

huren, verwarmen, verlichten, schoonmaken etc. voor het hele gebouw 

en de kosten voor de restauratieve voorzieningen en ondersteunende 

afdelingen. De werkplekkosten bedragen gemiddeld fl. 23.606- per 

werkplek met een brute vloeroppervlak van 29 m2 (3). Er wordt uitgegaan 

dat de jaarlijkse werkplekkosten fl. 814- per brute vloeroppervlak 

bedragen. 
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6.5 Werkplekgebruik 

De uitrusting van de werkplek is altijd een 'hot-item' geweest. 

Begrijpelijk, want de beroepsbevolking brengt een groat deel van de 

dag door op kantoor. 

Naast het kantoorconcept wordt werkplekgebruik onderscheiden. 

Toewijzing en gebruik van ruimte zijn van invloed op de inrichting van 

het kantoorgebouw. Vos (e.a.) onderscheidt de volgende verschillende 

manieren van gebruik van een werkplek (20]; 

1. Personal Office 2. Shared office 3. Non-territorial Office 
(1 :1) (1 :x) (x:x) 

Figuur 6.8 Verschillende werkplekgebruiken volgens Vos e.a. [20) 

6.5.1 Vaste werkplek 

De vaste werkplek of het personal office wordt omschreven als zijnde: 

"the traditional way of assigning workplaces. All . employees have their 

own exclusive territory within the office building, facilitated with filing 

cabinets and information technology" (20]. 

De verhouding werknemer: werkplek is 1: 1, elke werknemer heeft zijn 

eigen, vaste werkplek. Kenmerken van dit werkplekgebruik zijn: 

• Mogelijkheid tot inrichten eigen werkplek; 

• Werknemers hebben hun eigen werkplek binnen het kantoor; 

• De werkplek kan de status en de functie benadrukken en 

• Werknemers weten elkaar snel te vinden. 

Het personal office heeft als nadeel dat de werkplekken inefficieint 

gebruikt warden (tabel 6.9). De werkplekken staan gemiddeld voor 52% 

leeg. 

Gemiddeld aanwezig Gemiddeld extern 

Op werkplek Elders in gebouw Totaal 

Politie 38 10 48 52 
· Overheid 12 57 43 

Adviesbureau 14 49 51 

15 65 35 

12 60 40 

Tabel 6.9 Bezettingsgraad per organisatie (5) 

6.5.2 Wisselwerkplekken 

Wisselwerkplekken (shared office en non-territorial office) houdt in dat 

een aantal werknemers een werkplek deelt [6]. Bij het non-terrotorial 

office heeft niemand een eigen werkplek. Het idee is dat men iedere dag 

op een andere plek zit en men hierdoor meer informele en spontane 

communicatie en meer collegiaal contact heeft [6]. Het zou makkelijk zijn 

als werknemers ieder een vaste dagen af- en aanwezig zouden zijn. Het 

plannen is hierdoor een stuk gemakkelijker. Het kan voorkomen dat er 

niet genoeg individuele werkplekken zijn, oplossing hiervoor is om in de 

groepsruimtes aansluitingen te maken voor het verrichten van 

individuele activiteiten. 
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Wisselwerkplekken bij Aedes 

Een pluspunt zou zijn dat het personeel zich beter kan concentre~n, 

Werknemers stellen zichzelf de vraag of ze de volgende ocht~nd 

geconcentreerd moeten werken. Zo ja, dan zetten ze de wekker extra vro~, 

want anders zijn de beste plekken door coHegae ingepikt. Een nadeel van fte)(
werkplekken is dat deze 'niet erg' ergonomisch zijn. Elke dag moet de hoogte 

van stoel en bureau worden ingesteld [16}. 

Begrippen die gerelateerd zijn aan non-territorial office zijn; 

Hotefing; 

Werknemers reserveren werkruimte op het gezamenlijk kantoor. 

First come, first serve; 

Werkplekken worden toebedeeld op het principe wie het eerst komt, wie het 

eerst maalt. 

Activity related workplaces; 

In dit gebruik worden werkplekken gebruikt voor een specifieke activiteit. 

6.5.3 Afweging werkplekgebruik 

Uit onderzoek van Vijfeijken [19) blijkt dat de meeste onderzocht 

organisaties uit het oogpunt van kostenbesparing voor een andere 

werkplekgebruik kiezen. De eigen werkplek wordt opgeheven ten 

kosten van free-address, hoteling of werkplek-sharing. De organisaties 

die vasthouden aan de eigen werkplek zijn niet primair uit op een 

kostenbesparing door middel van telewerken. Zij voeren telewerken 

ender andere in als een onderdeel van een sociaal plan om reistijd te 

verkorten, of om de creativiteit bij de werknemers te vergroten. Bij de 

organisaties die wel kiezen voor een andere inrichting van het 

werkproces wordt dit vooral gedaan omdat anders veal te veel vierkante 

meters niet gebruikt worden [19). 

De afweging van werkplekgebruik per werknemer is afhankelijk van het 

aantal dagen dat telewerken plaatsvindt en van het percentage 

groepsactiviteiten die op kantoor plaatsvinden. Indian op kantoor alleen 

groepsactiviteiten worden verricht, zal men niet hoeven te beschikken 

over een vaste werkplek, maar over een wisselwerkplek. In tabel 6.10 

zijn aannames voor de afweging van het werkplekgebruik weergegeven. 

Daze aannames zijn globaal bepaald en kunnen indien noodzakelijk 

worden aangepast door de organisatie. 

Aantal Aantal 7 'Percentage 

personen dagen individuele activiteiten 

telewerken telewerken (op kantoor) 

0-1 > 25 % 

>3 1-2 <25% 

>2 >3 

Tabel 6.10 Afweging werkplekgebruik 

Werkplekgebruik 

Vaste werkplek 

Wissetwerkplek 

Wisselwerkplek 
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6.6 Resume 

In stap F wordt de invloed van telewerken op de kwantitatieve 

ruimtebehoefte nader beschreven. 

Model 

A !Activitelenpatroon :;;emers 

B ·J Geachl<lteid voortel.,...,rlcen J 

C j Cl~s1eri1Jl van acU\litel!Bn 

D 

E 

I 

F I Werkplek kantoc, Telewerklocatie e \ Com!!'!!!!_~~idd~ 

I 

r 
Figuur 6.9 Conceptueel model 

Ruimtebesparing kan plaats vinden door verandering van 

kantoorconcept en werkplekgebruik. lndividuele activiteiten zijn in 

principe geschikt voor telewerken. De invoering van telewerken heeft 

tot gevolg dat er behoefte is ontstaan aan kantoorconcepten die gericht 

zijn op een combinatie van groeps- en individuele activiteiten. De 

concepten die hierbij aansluiten zijn het teamkantoor en het 

coconconcept. De afweging van kantoorconcept wordt gemaakt op 

basis van percentage telewerken, percentage telewerkers in een 

organisatie, soort en omvang van kantooractiviteiten. 

Bij werkplekgebruik wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste 

werkplek en een wisselwerkplek. De afweging wordt gemaakt op basis 

van het aantal telewerkdagen en percentage individuele 

kantooractiviteiten. 

Door telewerken zal arbeid op een andere locatie dan het kantoor 

plaatsvinden. De afweging tussen de verschillende locaties wordt 

gemaakt op basis van kosten en de mogelijkheden die een organisatie 

heeft. Onderscheid wordt gemaakt in: 

• Woning; 

• Satellietkantoor: een kantoor dat niet de basishuisvesting behoort; 

• Businesscentrum: ruimte gehuurd voor een periode bij een bedrijf 

dat daar gespecialiseerd in is. 

De besparing zal warden weergegeven als besparing in 

huisvestingskosten, als besparing per werkplek en als besparing per 

telewerkwerkplek. 
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7. Model 

Het conceptueel model uit § 3. 7 (figuur 7 .1) zal uitgewerkt warden aan 

de hand van de bevindingen over de geschiktheid van activiteiten (hfd. 

4), moderne informatie- en communicatietechnologieen (hfd. 5) en de 

inrichting en gebruik van de werkplek (hfd. 6). 

StapA 

Stap B 

Sta pc 

Sta pD 

Sta pE 

I 

:~odel.: 

. I Activiteitenpatroon werknemersl 

I 

] Geschiktheid voor tefewerken 

r 

' ! I Clusteri11;1 van activiteiten 

I 

IAfWeging communicatiemcdel I 
I 

J Totaal c,.,erzicl1 organisatie I 
I 

I 

F I Werkplek kantoa ] I Telewerkbcatie l 
I I 

i ' ::· :: AfWeging telewerken 
'' -

Figuur 7 .1 Conceptueel model 

I 

j Communicatiemcd~ 

I 

I 

Van de organisatie moeten de aspecten/randvoorwaarden bekend zijn 

voor het doorlopen van het model (figuur 7.2). De 

aspecten/randvoorwaarden vormen de input-variabelen, en zijn 

weergegeven in de linker kolom van het model. Per stap zijn deze 

aspecten weergegeven in een geel kader. 

Uit elke stap van het model volgt een conclusie/bevinding. Deze 

bevindingen zijn de output-variabelen genoemd en zijn aangegeven in 

een blauw kader . 
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Stap A: Activiteitenpatronen 

Van iedere werknemer in de organisatie wordt het activiteitenpatroon in 

beeld gebracht. Dit kan door middel van enquetes of interviews 

gebeuren. 

- ·- -
A1. Welke functies en het aantal werknemers, per functie, komen voor in de 

organisatie? 

Er zal in de organisatie in beeld warden gebracht welke 

functies/werknemers en het aantal werknemers die in de organisatie 

werken. In tabel 7.1 zijn verschillende functies binnen een organisatie 

weergegeven. 

A2.:_ Wat zijn de !!_ctiviteitenpatronen van de werknemers gemiddeld in de week? ] 

Per werknemer wordt door tabel 7.1 het percentage uren dat gemiddeld 

in de week aan een bepaalde activiteit wordt besteed in beeld gebracht. 

'A3. Aangeven in tabel 7. 1 of werknemers bij de uitvoering van een activiteil 

afhankelijk zijn van archief, handtekeningen of post. 

Per werknemer per activiteit wordt de afhankelijkheid van fysiek archief, 

handtekening en post in beeld gebracht (zie § 4.2.5.1 ). De 

afhankelijkheid wordt aangegeven door het noteren van een 'x' in tabel 

7.1. Uitgangspunten bij de afhankelijkheid van archief en 

handtekeningen zijn: 

Afhankelijk Uitgangspunt 

Handtekening Meer dan 1 keer per uur (per activiteit) 

Geschikt 

Niet geschikt voor 

telewerken 

Archief lndien geregeld documenten nodig uit Niet geschikt voor 

fysiek individueel- of groepsarchief 

Tabel 7.2 Afhankelijkheid handtekening en archief 

telewerken 

De output van stap A is: 

A. In tabel 7. 1 wordt per werknemer het activiteitenpatroon en de 

afhankelijkheid van fysiek archief, post en handtekeningen weergegeven 
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Stap B: Koppeling activiteiten aan modeme informatie- en 

communicatietechnologietin 

Bij de geschiktheid van activiteiten voor telewerken, meet rekening 

warden gehouden met; 

• Andere organisaties (zie § 4.4) en 

• Moderne informatie- en communicatietechnologieen (zie § 4.2). 

' 81. Met behulp van tabel 7.3 in beeld brengen welke modeme informatie- en 

communicatietechnologietin door andere organisaties, met wie veelvuldig 

contact is, gebruikt worden 

Bij het gebruik van moderne informatie- en communicatietechnologieen 

is de organisatie afhankelijk van andere organisaties. Met behulp van 

tabel 7.3 wordt aangegeven welke communicatiemiddelen bij andere 

organisaties gebruikt warden. 

Communicatiemiddelen 

Teleconferencing 

Desktop videoconferencing 

Room videoconferencing 

Gebruik bi} andere organisaties 

Ja Nee 

Tabel 7.3 Modeme informatie- en communicatietechnologie~n bij andere organisaties 

82~ Met behu/p van tabel 7. 4 wordt een overzicht verkregen welke activiteite~ 

geschikt zijn voor telewerken en welke modeme informatie- en 

communicatietechno/ogietin hiervoor gebruikt kan worden 

Van de activiteiten, die bij uitvoering niet afhankelijk zijn van archief en 

handtekeningen (tabel 7.1 ), wordt in beeld gebracht welke moderne 

informatie- en communicatietechnologieen voor deze activiteit gebruikt 

kunnen warden. In tabel 7.4 zijn aan activiteiten moderne informatie- en 

communicatietechnologieen gekoppeld. 

De output van deze stap is: 

B. Een overzicht waarin de geschiktheid voor telewerken is weergegeven 

alsmede de modeme informatie- en communicstietechnologiei!in die hiervoor 

gebruikt kunnen worden (tabel 7.4) 
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Stap C: Clustering 

Door telewerkactiviteiten te clusteren, kan een of meerdere dag(en) 

elders gewerkt worden. Er wordt onderscheid gemaakt in drie 

verschillende mogelijkheden (zie § 4.3); 

• Tijdsclustering per individu; activiteiten per individu verplaatst in de 

tijd; 

• Tijdsclustering per groep: activiteiten worden tussen personen met 

vergelijkbare functies verschoven en 

• Functieclustering: telewerkactiviteiten worden ondergebracht bij 

een of enkele personen, zodat nieuwe of aangepaste functies 

ontstaan. 

Eerst zal de mogelijkheid van tijdsclustering per individu worden 

toegelicht. 

C1. In figuur 7.3 de activiteiten aangeven die op bepaalde tijdstippen moeten I 
plaatsvinden 

In figuur 7.3 wordt activiteiten aangekruist die op bepaalde tijdstippen, 

bijvoorbeeld weekvergaderingen, moeten plaatsvinden. Er wordt 

uitgegaan van een minimale tijdsduur per activiteit van 1 uur. 

Figuur 7 .3 Overzicht activiteitenpatroon 

C1. In figuur 7.3 aangeven welke activiteiten afhankelijk zijn van andere 

activiteiten of personen 

In figuur 7.3 wordt daarnaast door middel van het in kleuren van vlakken 

aangegeven de activiteiten die afhankelijk zijn andere werknemers of 

van andere activiteiten. Activiteiten die afhankelijk zijn, worden 

geclusterd tot een activiteit. 

C1. In figuur 7. 3 de geschiktheid van activiteiten voor telewerken aangeven 

In figuur 7.3 wordt door middel van het arceren van vlakken de 

geschiktheid van activiteiten voor telewerken aangegeven (zie stap B, 

tabel 7.4). 

C1. Verschuiven van activiteiten, zodat telewerken op een of meerdere dagen 

mogelijk is 

Bij clustering worden activiteiten die geschikt zijn voor telewerken 

geclusterd op een of meerdere dagen. Bij clustering kan niet verschoven 

worden met activiteiten die op vaste tijdstippen moeten plaatsvinden. 

Met de andere activiteiten kan verschoven worden zodat een of 

meerdere telewerkdagen ontstaan. In figuur 7.4 is het activiteitenpatroon 

van een werknemer weegegeven voor de invoering van telewerken en 
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na de invoering van telewerken (rechter figuur). 

- °""''" -- Da,d.... v,.... ..... ... 
[ - , AdMtot-voa-1-en 

- AclMtelrialgelldlktwatei11NWloan 

ActMl:al de op baplllda~ moeta, 
_.., 

Figuur 7.4 Tijdsclustering per indMdu 

De output van deze stap is: 

ActMtat ' 

.,',ctMtllt , -' ActMte1: i -

C. Een overzicht van het activiteitenpatroon na clustering per werlmemer (figuur 

7.4) 

Naast tijdsclustering per individu is er de mogelijkheid van tijdsclustering 

per groep. Bij tijdsclustering per groep worden gelijksoortige activiteiten 

tussen vergelijkbare functies uitgewisseld waardoor dag(en) gevuld 

worden met telewerkactiviteiten. 

C1. In figuur 7.5 aangeven de activiteiten die op vaste tijdstippen moeten 

plaatsvinden 

In figuur 7.5 worden allereerst de activiteiten van verschillende 

werknemers met dezelfde functie aangekruist die op vaste tijdstippen 

plaatsvinden. Er wordt uitgegaan van een minimale tijdsduur per 

activiteit van 1 uur. 

M..-w:lag Dn!ldag W:,sl9dlg Dondeniag '\htclag Mnndag Onedag Vtben9dag Dmdefflag Vrldag 

lli!lll!il!lllt ~ 

Figuur 7.5 Overzicht meerdere werknemers 

1c1. In figuur 7.5 aangeven welke activiteiten afhankelijk van elkaar zijn. De 

afhankelijk kan zowel van activiteiten als van personen zijn 
' 

In figuur 7.5 wordt door middel van het in kleuren van vlakken 

aangegeven de activiteiten die afhankelijk zijn andere werknemers of 

van andere activiteiten. Activiteiten die afhankelijk zijn van elkaar, 

worden geclusterd tot een activiteit. 
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C1. In figuur 7.5 de geschiktheid van activiteiten voor telewerken aangeven 

In figuur 7.5 wordt van iedere activiteit door middel van het arceren van 

vlakken de geschiktheid voor telewerken aangegeven (zie stap 8 tabel 

7.4). Het resultaat van deze stap is weergegeven in figuur 7.6. 

C1. In figuur 7.5 aangeven de activiteiten van de verschi/lende werknemers die 

overeen komen 

Bij clustering per groep warden gelijksoortige activiteiten tussen 

verschillende werknemers met dezelfde functies uitgewisseld tussen de 

werknemers. 

C1. Uitwisselen van gelijksoortige activiteiten tussen vergelijkbare functies 

waardoor een of meerdere dagen telewerken kan plaatsvinden 

Daarnaast warden gelijksoortige activiteiten uitgewisseld waardoor een 

of meerdere dagen telewerken kan plaatsvinden. In figuur 7.6 is een 

voorbeeld van tijdsclustering per groep weergegeven. 

De output van deze stap is: 

C. Een overzicht waarin de activiteitenpatronen van de verschillende 

werknemers na tijdsclustering per groep zijn weergeven (figuur 7. 6) 

- ocl..tlelt 

........ achWt - aclvttelt 
< ' : - aclvilelt 

I 
~cMe1t[ i aclvll:ett 

::. aclvll:elt •~'11~1 Od.Wi 

act't"ttet ~ctvn.otj ... <flit 

act'1telt oct,t,;t 

m 

• : - ach1tett 

! - ach1telt - aclvilelt - actvll:elt. 

Ma. DL Wo. Do. Vr. 

Actlvltelt geschlkt voor telewerken - Ac'U>iltelt ntet ge1chlkt voor telewerken - Actt,,ltelt die op bepaatdo Ujdslppan 
moeten ptaata-lnden 

Figuur 7 .6 Tijdsclustering per individu 

!•-lie[ ~--di 
E--------l 

t~ .... , . '!■c1 ' ;act'41ett, -!It 

~~ I~~~~ ..:t.,1_91 

Ma. DI. Wo. Do. Vr. 
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Naast tijdsclustering per individu en tijdsclustering per groep is er de 

mogelijkheid van functieclustering. Bij functieclustering warden 

activiteiten die geschikt zijn voor telewerken ondergebracht bij elm of 

enkele werknemers, waardoor nieuwe of aangepaste functies ontstaan. 

C1. In figuur 7. 7 aangeven de activiteiten die op vaste tijdstippen moeten7 

plaatsvinden 

In figuur 7.7 wordt allereerst aangekruist de activiteiten die op vaste 

tijdstippen plaatsvinden. Er wordt uitgegaan van een minimale tijdsduur 

per activiteit van 1 uur. 

Ma1c1aa Dl'l•a 1/ibenedaa Dcndeldaa Vrtdlllil Mani-, Dl'lldr.a W>enedllg Ocnden:111G \htdlla 
l6!ll!!ll!iml!' -.cu 

Figuur 7.7 Overzicht meerdere werknemers 

C1. In figuur 7. 7 aangeven welke activiteiten afhankelijk van elkaar zijn. De 

afhankelijk kan zowel van activiteiten als van personen zijn 
-

In figuur 7. 7 wordt daarnaast door middel van het in kleuren van 

vlakken aangegeven de activiteiten die afhankelijk zijn andere 

werknemers of van andere activiteiten. Activiteiten die afhankelijk zijn 

van elkaar, warden geclusterd tot een activiteit. 

IC1. In figuur 7. 7 de geschiktheid van activiteiten voor telewerken aangeven 

In figuur 7. 7 wordt van iedere activiteit door middel van het arceren van 

vlakken de geschiktheid voor telewerken aan de hand van gegevens uit 

stap B (zie tabel 7.4). Het resultaat van deze stap is weergegeven in 

figuur 7.8. 

C1. Onderbrengen van telewerkactiviteiten bij een of meerdere werknemers 

Daarnaast warden activiteiten die geschikt zijn voor telewerken 

ondergebracht bij een of meerdere personen. 

De output van deze stap is: 

C. Een overzicht waarin de activiteitenpatronen van de verschillende 

werknemers na tijdsc/ustering per groep zijn weergeven 

- r ·-' --~ 
!adlvltat! edMtelt . 
:I ~ 

oclv!lat aclliAtelt 

adMtelt ~-1· 
I 

< act-AtEit actMtati m 
i achleit_ aclt\oi&t ,odlvlt•t[' i 
t adNleit ac:h11:eit adMl:flf I . ;_ __ .I ,. 

oc:tvttat advtta1 . odlvll<ili 
,. 

adlvllat e.divttelt ~dlvltet'.· 

----11.ctMteJt 

F1 
0 adMt&t 

i ac:h119t .. 
I ac:1"1tat . ,. 

act,ttelt 

ac1v11a1 

Ma. 01. Wo. Co. Vr. Ma. 01. Wo. Co. Vr. 

ktMtel gea'llctvocrtelewatlln 

- ActMtal: nlllt gestHd \OOl'teleMr• 

-

ActMl:al:cBt(l)bapalde~mDIINn 
_., 

Figuur 7 .8 Functieclustering 
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Stap D: Afweging tijdsbesteding en kosten van de ondersteuning 

De eerste afweging meet warden gemaakt op gebruik van moderne 

informatie- en communicatietechnologieen. 

D1. Welke activiteiten voldoen niet aan de tijdscriteria die gesteld worden door 

de modeme informatie- en communicatietechnologieiJn? 

Uitgangspunten zijn hierbij zijn: 

Communicatiemiddel 

Teleconferencing 

Room videoconferencing 

Digitaal archief 

Minimale tijdsduur 

4 uur in de week 

8 uur in de week 

16 uur in de week 

Tabel 7.5 Criteria modeme informatie- en communicatietechnologieen 

Telewerken is niet geschikt indien niet voldaan wordt aan 

uitgangspunten in tabel. De uitgangspunten zijn globaal bepaald en 

kunnen indien noodzakelijk warden aangepast door de organisatie. 

lndien activiteiten na clustering, in deze stap niet geschikt blijken te zijn 

voor telewerken, kan er gekeken moeten warden naar een andere 

mogelijkheid van clusteren (terugkoppeling naar stap C). 

De output van deze stap is: 

D. Aangeven of het gebruik van modeme informatie- en 

communicatietechno/ogie voldoet aan tijdscriteria. lndien noodzakelijk een 

terugkoppeling naar clustering (stap cf 

8 Aanbeveling voor vervolgonderzoek: deze stap integreren in stap C. In deze stap moeten 
dan de toegepaste communicatiemiddelen worden aangegeven 
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Stap E: Overzicht totale organisatie 

In deze stap van het model wordt een totaal overzicht van de 

organisatie gevraagd. De volgende aspecten worden in tabel 7.6 in 

beeld gebracht: 

• Per werknemer het aantal dagen dat telewerken plaatsvindt. Dit valt 

per werknemer af te lezen uit het activiteitenpatroon na clustering 

(figuur 7.4, 7.6 of 7.8); 

• Het percentage telewerkers in de organisatie. Dit valt af te leiden uit 

het totaal aan activiteitenpatronen na clustering (figuur 7.4, 7.6 of 

7.8); 

• Het percentage telewerkdagen in de organisatie. Dit valt af te 

leiden uit het activiteitenpatroon na clustering (figuur 7.4, 7.6 of 

7.8), door het gemiddelde van het percentage telewerkdagen van 

alle werknemers in de organisatie te nemen; 

• Per werknemer het aantal uren aangeven dat men op kantoor is. Dit 

valt per werknemer af te lezen uit het activiteitenpatroon na 

clustering (figuur 7.4, 7.6 of 7.8) en 

• Per werknemer het percentage individuate- en groepsactiviteiten 

die op kantoor plaatsvinden. Dit valt per werknemer af te leiden uit 

het activiteitenpatroon na clustering (figuur 7.4, 7.6 of 7.8), door het 

aantal uur aan groepsactiviteiten of individuele activiteiten uit te 

drukken als percentage van het totaal aantal uur op kantoor. 

In tabel 7.6 is het totaal overzicht per werknemer van de organisatie 

weergegeven. 

Functie 

Gemiddeld 

Aantal Aantal uren percentage percentage ·individue/e 

telewerkdagen op kantoor groepsactiviteiten activiteiten op kantoor 

op kantoor 

dag uur % % 

- ~ ~ % 

dag uur % % 

Tabel 7 .6 Overzicht telewerken in organisatie 

De output van deze stap is: 

E. Een overzicht van het aantal dagen te/ewerken, percentage telewerkers in de 

organisatie, percentage te/ewerkdagen en het soort activiteiten per werknemer 

die op kantoor b/ijven p/aatsvinden 
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Stap F: Werkplekinrichtinq 

In deze stap wordt nader ingegaan op werkplekinrichting. Telewerken 

kan invloed hebben op: 

• Het kantoorconcept en het werkplekgebruik (step F1 ); 

• De telewerklocatie (stap F2) en 

• De extra moderne informatie- en communicatietechnologieen (stap 

F3). 

Stap F1: Kantoorconcept en werkplekqebruik 

Het kantoorconcept en het werkplekgebruik kunnen door invoering van 

telewerken niet meer aansluiten bij de activiteiten die op kantoor 

plaatsvinden. In deze stap van het model vindt de afweging van 

kantoorconcept en werkplekgebruik plaats. De afweging wordt gemaakt 

op basis van het percentage telewerkers in de organisatie, het 

percentage telewerken, en soort en omvang van activiteiten die op 

kantoor plaatsvinden. De uitgangspunten voor afweging zijn 

weergegeven in tabel 7.7. Deze uitgangspunten zijn arbitrair en kunnen 

indien noodzakelijk warden aangepast door de organisatie. 

Percenta~ r Percentage 
telewerkers ·. ·.·. · telewerken 

<70% <20 % 

70% >20% 

70% >20% . 

100 % 100 % 

Percentage 

groepsactiviteiten 

(op kantoor) 

0-35 % 

35-95 % 

Tabel 7.7 Afweging kantoorconcepten 

Kantoorconcept 

Geen invloed op 

kantoorconcept 

Cellenkantoor of kantoortuin 

Co con concept of 

teamkantoor 

Virtual office 

De output uit deze stap is: 

Het meest geschikte kantoorconcept 
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Bij het werkplekgebruik wordt onderscheid gemaakt in vaste werkplek 

en wisselwerkplek. De afweging van soort werkplekgebruik wordt per 

individu gemaakt op basis van het aantal personen die telewerken, het 

percentage telewerken en het percentage individuele activiteiten dat op 

kantoor warden verricht. De uitgangspunten zijn weergegeven in tabel 

7.8. en zijn globaal bepaald en kunnen indien noodzakelijk warden 

aangepast door de organisatie. 

Aantal Aanta/ 

personen dagen 

telewerken te/ewerken 

0 -1 

>3 1-2 
>2 >3 

Tabel 7.8 Afweging werkplekgebruik 

Percentage 

individuele activiteiten 

(op kantoor) 

>-25°% 
<25 % 

Werkp/ekgebruik 

Vaste werkplek 

Wisselwerkplek 

Wisselwerkplek 

Het totaal aan werkplekken wordt bepaald door een overzicht te maken 

van de organisatie. In dit overzicht komen de volgende gegevens terug; 

• Per werknemer het aantal dagen dat telewerken plaatsvindt; dit valt 

af te lezen uit totaal overzicht (figuur 7.4, 7.6 of 7.8); 

• Per werknemer het soort werkplek. 

• De dagen dat telewerken plaatsvindt; dit valt af te leiden uit stap C. 

In een overzicht (tabel 7.9) wordt per werknemer per dag het soort 

werkplek weergegeven. Het totaal aan werkplekken die benodigd zijn in 

de organisatie, is het maximum aan werkplekken op een bepaalde dag. 

Functfe 1 Dagen Eigen 
tJ) tJ) 

te/ewerken werkplek tJ) 
tJ) ~ ~ ~ ~ 

II) 

~ 
tJ) 

(tl II) ~ t: ~ 
~ a ~ 8 'i::' :::,;; 

Tabel 7.9 Overzicht soort werkplek 

De output in deze stap is: 

F1 . Een overzicht waarin per werknemer het meest geschikte werkplekgebruik 

en het totaal aan werkplekken zijn aangegeven 
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Stap F2: Telewerklocatie 

De plaats waar telewerken kan plaatsvinden, is: 

• Woning; 

• Satellietkantoor: omschreven als zijnde een kantoor dat niet de 

basishuisvesting behoort; 

• Businesscentrum: ruimte gehuurd voor een periode bij een bedrijf 

dat daar gespecialiseerd in is. 

F2.2. Heeft de organisatie, in de nabije omgeving (enkele kilometers) van de 

woonp/aats van de te/ewerkers, de beschikking over een sate/lietkantoor of een 

businesscentrom? 
-

De plaats waar telewerken plaatsvindt, is afhankelijk of de organisatie 

beschikking heeft over een satellietkantoor of een businesscentrum in 

de nabije omgeving van de woonplaats van de telewerkers. Indian dit 

niet het geval is, worden deze telewerklocaties in afweging van 

telewerklocatie buiten beschouwing gelaten. 

~ 2.1. Wat is het aanta/ dagen dat een werknemer te/ewerkt? 

De afweging van telewerklocatie wordt gemaakt op basis van het aantal 

dagen dat telewerken per werknemer plaatsvindt. Het aantal dagen en 

de locatie van telewerken zijn in tabel 7.10 uitgezet tegenover elkaar. 

1 dag 2dagen 3dagen 4 dagen Sdagen 

Woning Fl. 7.912- Fl. 7~12:- Fl. 7.912- Fl. 7.912- I FL 7.91~ 

Sate//iet- Fl. 5.749- Fl. 9.589- Fl. 13.429- Fl. 17.269- H 21.109-

kantoor 

Business- Fl. Fl. 33.013- Fl. 48.565 Fl. 64.117- Fl. 79.669-

centrom 17.461-

Tabel 7 .10 Afweging telewerklocatie op basis van kosten 

De output in deze stap is: 

F2. Een overzicht met de telewerk/ocatie per werknemer en de kosten hiervoor 
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Stap F3: Extra modeme informatie- en communicatietechnoloqietin 

In deze stap zal de op basis van de kosten alternatieve ondersteuning, 

zeals videoconferentie en teleconferencing, gekozen worden. 

- -
F3. 1. Welke extra modeme informatie- en communicatietechno/ogieen zijn 

L~odig voor het verrichten van de activiteiten 

Uit stappen B en D kunnen meerdere mogelijkheden van moderne 

informatie- en communicatietechnologieen komen. De afweging wordt 

gemaakt op basis van de mogelijkheden en kosten. 

Communicatie

midde/ 

Telefonisch 

vergaderen 

Desktop 

videoconferencing 

Room 

videoconferencing 

Room 

videoconferencing 

Locaties Kosten 

Minimum Maximum 

fl. 1.600- fl. 4.200-

2-3 fl. 400· fl. 400-

2 fl. 9.000- fl; 14.500-

3-4 fl. 28.500- fl . 28.500-

Tabel 7 .11 Extra modeme informatie- en communicatietechnologie 

De output in deze stap is: 

Jaarlijkse kosten 

fl . 611 - 1.603-

fl. 153-

fl. 2. 756 - fl. 4.441 -

~-,i-: 8.728-

F3. Een overzicht waarin per werknemers de benodigde extra modeme 

informatie- en communicatietechno/ogieiJn is aangegeven 
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De huisvestingskosten zullen als afsluiting van het model worden 

vergeleken met de huisvestingskosten in een situatie waar telewerken 

is ingevoerd. Er wordt gekeken naar: 

• Besparing in vierkante meters door verandering kantoorconcept en 

werkplekgebruik (stap F1 ); 

• Kosten voor telewerklocatie (stap F2) en 

• Kosten voor extra moderne informatie- en communicatietechnologie 

(stap F3). 

F4. Wat zijn de jaarlijkse huisvestingskosten voor de organisatie voor invoering 

~an telewerken (weergeven in tabel 7.13)? 

F1. Wat zijn de jaarlijkse huisvestingskosten voor de organisatie na invoering 

van telewerken (weergeven in label 7.13)? 

Door verandering van kantoorconcept en werkplekgebruik kan er 

volstaan worden met minder vierkante meters. De huisvestingskosten 

worden berekend door het aantal werkplekken te vermenigvuldigen met 

het brute vloeroppervlak per kantoorconcept en werkplekkosten per 

brute vloeroppervlak (fl. 814-, zie § 6.4.5). 

, Totale 

Cellenkantoor 

bruto 30,4 m2 

oppervlakte 

Teamkantoor 'Kantoortuin 

19,6 m2 17,2 m2 

Tabel 7.12 Oppervlakte per werkplek per kantoorconcept 

Coconkantoor 

20,5m2 

F2. Wat is het totaal aan jaarlijkse kosten voor de telewerklocaties (weergeven I 
in tabel 7. 13)? __J 
De kosten voor de telewerklocatie is afhankelijk het aantal dagen 

telewerken . . 

F2. Wat zijn de jaarlijkse kosten voor de extra modeme informatie- en 

communicatietechnologieiin (weergeven in label 7.13)? 

De kosten voor de extra moderne informatie- en 

communicatietechnologieen is weergegeven in stap F3. Door de kosten 

te sommeren, wordt het totaal bedrag van kosten voor de extra moderne 

informatie- en communicatietechnologieen verkregen. 

Het verschil in kosten door invoering van telewerken in de organisatie 

wordt in tabel 7. 13 weergegeven: 

Omschn]ving 

Huisvesting 

Kosten 

Huidige huisvesting (F4) + fl. 

Nieuwe huisvesting (F1) - fl. 

Telewerldocatie (F2) - fl. 

Extra communicatietechnologie (F3) 

Verschil 

Jaarlijlcse besparing per telewerlcplek 

Jaarlijlcse besparlng per werlcplek 

Tabel 7.13 Verschil in kosten 

- fl. 

= fl. 
= fl. 
= fl. 
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8. Voorbeeld en toekomstverwachtingen 

8.1 Voorbeeld 

Het model zal doorlopen warden met een fictieve organisatie. Deze 

organisatie zal allereerst warden toegelicht. 

Gegevens over organisatie 

De organisatie bestaat uit 21 verschillende functies. De organisatie is 

gehuisvest in een cellenkantoor, met een oppervlakte van 638 m2 bruto 

vloeroppervlakte. De 21 medewerkers hebben ieder een vaste werkplek. Het 

totaal aan werkplekkosten bedragen per jaar fl. 519.3329
-. 

Enkele stappen van hat model zullen aan de hand van twee voorbeeld

functies (administratief medewerker en administratie secretaresse) 

doorlopen warden. 

9 De jaar1ijkse kosten zijn berekend aan de hand van het bruto vloeroppervlak (bvo) 
vermenigvuldigd met de werkplekkosten per b.v.o. De werkplekkosten per b.v.o. bedragen 
fl. 814-

StapA 

A1t:::;. I ~-------1 

.J .......... I : 
...,PFEJDID . 

StapD 
O~Crtertalct 

Siap F 

F11 ::;;:;: I I 

F. AlweQltt,Jt.._._._, 

I 

'' 
.__ __________ .......,,_ 

,.,., .. .,, 
Figuur 8.1 Model 
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Stap A: Activiteitenpatronen 

A 1. Welke functies en het aantal werknemers, per functie, komen voor in de l 
organisatie? 

In het totaal zijn er 21 werknemers en 21 verschillende functies (tabel 

8.1). 
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Tabel 8.1 Activiteitenoverzicht van de verschillende functies 
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I A2. Wat zijn de activiteitenpatronen van de werknerners gemiddeld in de week? J 

Door middel van enquetes en mondelinge interviews is een overzicht 

verkregen van de activiteiten van de werknemers. In tabel 8.1 zijn de 

percentages weergegeven die aan bepaalde activiteiten gemiddeld in de 

week worden besteed. 

--Tr 
· ~ ' I 

if ' ' 
' I 

I: if I ' 
: I I! I I [ ! l 2 ~ I I 1 " ; -~ 

.la 
: · 1 f i i i 

l I j I It i .,. .,. 
~ fl : :; :; 

i I 

l-
!i 
( 
(! 
• I j i i I 
l : .... 

~ {}_ 

! ' 

I 
'E 
e 
:i 

-~J~:tlI~-
,n. I X >I i 0 
~ -l x _! x-io 
O'I, i X ! 11 ! O 

ft, ~)( ] )I( : ~ 
_ft I X '. JI : O 

~ . ! .l- •- ,. o 
O'I, X '. JI 0 

-~ LX_'[ JI [._O 
-~ - ~ !.~~°-

t +l:i j 
305, j )C I )( : 0 
~ , )( I )( l 0 

ft, : X 1 X I 0 

~f--+:-f-tl~-

f 
0 

85 



A3. Aangeven in tabel 8. 2 of werknemers bij uitvoering van een activiteit 

afhankelijk zijn van archief, handtekeningen of post 

Van iedere activiteit die door een werknemer wordt verricht, moet in 

tabel 8.1 de afhankelijkheid van archief, post en handtekeningen 

worden aangegeven. De uitgangspunten hierbij zijn: 

Afhankelijk 

Handtekening 

Archief 

· V'tifiangspunt 

.<W$1'dan f keer per uur ::;l,::sktg~i~t:••· 
voor telew~ei): 

, :\': • .• ." 

Afhankelijk van fysiek individueel- of Niet gef~ 

groepsarchief voor telew~en . 
-· -··.;_ .. _ . .. 

label 8.2 Afhankefijkheid bij acliviteiten 
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Stap B: Koppeling activiteiten aan modeme informatie- en 

communicatietechnologiein 

1/31. Met behulp van tabel 8.3 in bee/d brengen we/ke modeme informatie- en 

communicatietechno/ogieiin door andere organisaties, met wie veelvuldig 

contact is, gebruikt worden? 

Bij andere organisaties met wie veelvuldig contact is, wordt geen 

gebruik gemaakt van teleconferencing, desktop-videoconferencing of 

room-videoconferencing (tabel 8.3). 

Mode me informatie-

communicatietechnologie 

Teieconfetencing ---·. --~---~-
Desktop videoconferencing 

f Roonivldeoconferencing 

en Gebruik bij andere organisaties 

Ja Nee 

X 

X 
X 

Tabel 8.3 Modeme informatie- en communicatietechnologieen bij andere organisaties 

j82· Met behulp van label 8.4 wordt een overzicht per werknemer verkregen 

we/ke activiteiten geschikt zijn voor te/ewerken en we/ke modeme informatie-

~n communicatietechnologieiin hiervoor gebruikt kunnen worden _ _ _ 

In tabel 8.4 zijn van activiteiten van de administratief medewerker de 

geschiktheid voor telewerken bepaald, en gekoppeld aan de moderne 

informatie- en communicatietechnologie~n. 
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Tabet 8.4 Geschiktheid van activiteiten van administratief medewerker 
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Stap C: Clustering 

Er zijn drie verschillende mogelijkheden van clusteren; 

• Tijdsclustering per individu; 

• Tijdsclustering per groep: gelijksoortige activiteiten uitgewisseld 

tussen vergelijkbare functies. Omdat er in dit voorbeeld 21 

verschillende functies, is tijdsclustering per groep niet mogelijk en 

• Functieclustering: activiteiten uitgewisseld tussen functies . 

Functieclustering is niet mogelijk omdat er dan een niet wenselijke 

vervreemding van de organisatie plaatsvindt. 

I C1. In figuur 8.2 deactiviteiten aangeven die op bepaalde tijdstippen moeten 1 
j plaatsvinden 

?:-· 'f'' 

Ma. Di. Wo. Do. Vr. 

Figwr 8.2 Activiteiten die op vaste lijdslippen plaatsvinden 

Daarnaast moet in het overzicht worden aangegeven welke activiteiten 

afhankelijk van elkaar zijn. 

C1. In figuur 8.3 aangeven welke activiteiten afhankelijk van elkaar zijn 

Als laatste moeten de geschiktheid van activiteiten voor telewerken in 

het overzicht verwerkt worden. 

C1. In figuur 8. 3 de geschiktheid van activiteiten voor telewerl<.en aangeven 

Ml. 

I 
DI. Wo. Do. Vr. 

Ac11vlmlt gnchtkt 'f'Oor telewerk.en 

Actvrtal nlet gnchtkt voor telewerken 

Aotvlllldle op bopoaldetljdltlppon 
mo1tan plalltBYlnden 

Figuur 8.3 Geschik1heid activiteiten 

Clustering per individu voor de administratief medewerker is in figuur 8.4 

weergegeven. Door clustering kan telewerken op dinsdag en woensdag 

plaatsvinden. De activiteiten die op kantoor blijven plaatsvinden bestaan 

voor 42 % uit groepsactiviteiten (vergaderen, presenteren of instrueren). 

:Ind.den t1d .den f~l Leos Lees nd.don Ind.din 

I • ~ 
l- Ind.don 

lnd.dSI \ 

-
Lees L-

! - - I 

E L ... I ' Lees ! Lees Ind. don Lees 
'.i 

~-- '-1! L- l ... 
!! s. ! L~ Lees l-

" ; Admrll 1~-. < Lees Lees Lees 
1-- -. Lees . Lees Lees Lees 

Ml. DI. Wo. Do. Vr. Ma. DI. Wo. Do. v,. 

Actlvttal geschlkt voor telewefken 

I Aclvttelt ntetgnchlkt voor tellWerken 

AotvltBI die op bopoalde t'jdstlppon 
moeten plaatwlnden 

Figuur 8.4 Tijdsclustering per indMdu (administratief medewerker) 

Voor de functie van administratief secretaresse resulteert clustering per 
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individu in een dag in de week telewerken, en wel op vrijdag. 

Ma. 

--
DI. Wo. Do. Vr. 

Activiteltgoochllcl IIOOr-erun 

A~htt nlllt geschlld: voor t•,...,ert(en 

Activlolldlo op bepoaldt Ujd111ppon 
mo•n ptaatwtncten 

Ma. DI. Wo. Do. 

Figuur 8.5 Tijdsclustering per individu (administratie secretaresse) 

Vr. 
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Stap D: Afweging tijdbesteding en kosten 

01. Welke activiteiten voldoen niet aan de tijdscriteria die gesteld worden door 

de modeme informatie- en communicatietechnologieen? 
-
Uitgangspunten bij de afweging van moderne informatie- en 

communicatietechnologieen zijn weergegeven in tabel 8.5. 

Cfpmmunicatiemiiiiiir·

: Teleconferencing 

I ff()()ll'I videoconferencing 

r5igftaal al'Qh~ . --

Mi n#nale tijdsduur 

4 uur in de week 

8 uur in de week 

16 uur in de week 

Tabel 8.5 Criteria modeme informatie- en communicatietechnologie~n 

D. Aangeven of het gebruik van modeme informatie- en 

communicafietechnologie voldoet aan tijdscriteria 
-

De organisatie maakt geen gebruik van videoconferencing en room 

videoconferencing, omdat andere organisaties waarmee geregeld 

contact mee is, geen gebruik maken van deze moderne informatie- en 

communicatietechnologieen. In deze stap vindt er daardoor geen 

verandering plaats in activiteitenpatronen en gebruik van 

communicatietechnologieen door van de werknemers. 
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Stap E: Overzicht totale organisatie 

In een overzicht (tabel 8.6) zijn per werknemer de volgende gegevens 

weergegeven: 

• Het aantal dagen dat telewerken plaatsvindt, per werknemer volgt 

dit uit stap D; 

• Het percentage telewerkers in de organisatie. Telewerken vindt bij 

20 van de 21 werknemers in de organisatie plaats, een percentage 

van 95%. 

• Het percentage telewerkdagen in de organisatie. In het totaal wordt 

aan telewerken 240 uur in de week besteed, dit komt overeen met 

een percentage van 29%. 

• Het percentage individuele- en groepsactiviteiten die op kantoor 

plaatsvinden, per werknemer volgt dit uit stap D. 

E. Een totaal overzicht van het aantal dagen telewerl<en, percentage 

telewerl<ers in de organisatie, percentage telewerl<dagen en het soort 

activiteiten per werl<nemer op kantoor 

Functi& 

Technisch directeur 

Commercieel directeur 

oTrectie secretaresse 

Hoofd admiiiistratie 

Administratief 

! medewerker 

! Administratie 
I 
i secretaresse 
~--·· ·---i_':'_~fd verkoop 

! Verkoper 
I·•--•----,. 

! Adviseur 
/._. __ ...,_ 

i Verkoop secretaresse 
~ -··--· ·-····-
' Hoofd R&D 
I-----
1 R&D werknemer 

I ~&O.secretaresse --
~--- ------------ ----- ----
1 Hoofd financi6n 

~ §'ncieefwerknemer 

I lnkoper r Financieel secretaresse 

!- Hoofd tac. 
I 

: Ondersteuning 

~-Automatiserings-
' 

Aaritii 
telewerk
dagen 

-Z'dag 

1 dag 

0-~~~_J 
1 dag 

2dag 

1 dag 

1 dag 

1 dag 

~dag 

3 dag 

2dag 

7-'cit;g 

l werknemer_~~ ¥-
1 Hoofd communicatie - 1 dag 

! Relatiebeheer 2 dag 
r • , 

~Gemiddeld 1elewerkers 95_%_ 
Gemiddeld dagen 290/o 

I tele~erken 

Tabel 8.6 Overzicht gehele organisatie 

7%antii uren 1 ·" groeps

op kantoor };t';:;;ten op 

-2.tuur 67% 
32uut 75% ~=r :~! 
24uur 42 % 

32uur 

32 uur 

•32oor~ 
24uur 

~-32.iir 
32uur 

1suur 
32\IUI' 

32 uur 

16 uur 

24~ 
32 uur l 

32uut 

.. 24 uur , 

l 
32.iiurT 
24uur_[_ 

! 

88% 

67 % I 

% individuele 

activiteifen op 

kantoor 

33% 
.2$ 
60~% 
13.% 
58% 

33% 

1-
--+--

61 % 39% 
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Stap F: Werkpleldnrichting 

Het kantoort:oncept is voornamelijk afhankeJijk van welke activiteiten er 

op kantoor plaatsvindeh. Uitgangspunten bij de afweging van het 

kantoor concept zijn weergegeven in tabel 8.7. 

r---fiercentage Percentage Percentage 

telewerkers te/ewerken groepsactiviteiten 

(op kantoor) 

<70% <20% 

70% >20% Os 35% 

70% >20% 35-95 % 

100 % 100 % 

Tabel 8.7 Afweging karltoorconcept 

Het meest geschikt kantoorconcept 

Kantoorconcepl 

Geen invloed op 

kantoorconcept 

Cellenkantoor of kantoortuin 

Coconconcept of 

teamkantoor 

Virtual office 

Dit heeft tot conclusie geleid dst het coconconcept en het teamkantoor 

de meest geschikte kantoorconcepten zijn. 

Percentage Percentage Percentage 

telewerkers te/ewerken groepsactiviteiten 

(op kanto.or) 

95% 29% 61 % 

Tabel 8.8 Afweging karltoorconcept 

Kantoorconcept 

' Coconconcept 

teamkantoor 

of 
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Werkplekgebruik 

Het werkplekgebruik is afhankelijk van het percentage van de tijd die 

men doorbrengt op het kantoor en het soort activiteiten die worden 

verricht op kantoor. De uitgangspunten voor werkplekgebruik zijn 

weergegeven in tabel 8. 9. 

l Aantal 1· Aantal 
t . 

Perr:entage 

personen dagen individuele activiteiten 

telewerken telewerken (op kantoor) 

0-1 >25% 

>3 1-2 <25% 

> 2 >3 

Tabel 8.9 Afweging werkplekgebruik 

Werkplekgebruik 

Vaste werkplek (vast) 

Wissetwerkplek (ww) 

Wisselwerkplek (~J···· jJ 

D. Een overzicht waarin per werknemer het meest geschikt werkp/ekgebruik en 

het totaal aan werkplekken is aangegeven 

In tabel 8. 10 is een overzicht weergegeven van het aantal werkplekken 

en het type werkplekken. In dit voorbeeld resulteert dit in maximaal 17 

werkplekken. 

techoisct'r directeur 

Commercieel directeur 

bireciie secretaresse 

Aanta/ Eigen 

telewerk warl<p/ek 

dagen 

2 dag .. Ja;-
1 dag Nee 

O dag Ja 

L Hoofd administratie 

i Administratief 

medewerker 

1 dag Nee 

2 dag Ja 

Adminlstrat,ie 

secretaresse 

1 dag Ja 

; Hoofcfve_rk_o_o_p_ 1 dag , j ·Nee 
I Verkoper 1 dag ~Nee 
i Adviseur 2 dag Nee-
!--Verkoop secretaresse 1 dag Ja 
I 

f Hoofd R&D 1 dag 
I 

Nee 
( R&D werknemer 3 ~g -Nee 
l R&D secretaresse - fdag :ia 
t··Hootdflnanciiri -----:rc1ag Nee 

I Finaocieel werknemer 3 dag Nee 

lnkoper I 2 dag Nee 
Francieet secretaresse r-- 1 da9 -Ja 

Hoofd tac. 1 dag Nee 

Ondersteuning 

Automatis~ 

werknemer 

-·Hoofd communicatie

Relatiebeheer 

Totaal werl<p/ekken 

2 dag Ja 

1 dag Nee 

Z d.ig Ja 

Tabel 8.1 O Overzicht gehele organisatie 

,u 
vast 

t.w 

vast 

WW 

vast 

t.w 

WW 

vast 

WW 

t.w 

vast t.w vast 

:l;: 
t. w · ~ast vast 

vast vast vast vast t.w 

:j§ 
rt: ~t 

WW WW 

t.w WW 

t.w WW 

WW t.w 

vast vast 

: 1: 

WW 

WW 

WW 

vast 

t.w 

tWs VtW 
1Jia&t ·. vast"" 

t.w WW 

vast t.w 

WW WW 

J. tw 
vaf~ 
ww,·.•, 

t.w t.w t.w WW 

t.w WW WW WW 

vast vast t.w vast 

WW ! ~ WW WW 

t.w t.w vast f vast 

t.w WW WW WW 

vast vast t.w tw 

12 17 15 16 

WW 

t.w 

vast 

t.w 

vast 
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Stap F2: Telewerldocatie 

De organisatie heeft in de nabije omgeving van de woonplaats niet de 

mogelijkheid van een satellietkantoor of businesscentrum. 

F2.2. Heeft de organisatie, in de nabije omgeving (enkele -ki-lo-me- te_rs_), van de I 
woonplaats van de telewerkers de beschikking over een satellietkantoor of 

businesscentrum? 

De afweging van telewerklocatie is afhankelijk van de kosten die ermee 

gemoeid zijn. In tabel 8. 11 is een overzicht gegeven van het aantal 

dagen en de locatie waar telewerken kan plaatsvinden. 

. I T qe9 _ l 2 dage~ _ 
1 

3 dagen _ 4 dagen_::---+! dagen _ 
Woning . Fl. 7.912 t F1. 7.91 2 Fl. 7.912 Fl. 7.912 

1 
Fl. 7.912 ::::':i n 5.74!>- r· 9589- Fl.13.429- F1.112ifg'. I A:21.109- 1 

·susine·~-FI. 17.461- Fl. 33.013- II Fl. 48.565 Fl. 64. 117- JI Fl.79.669,-
~~m - , ____ ..L _ _J___ ___ -1-

Tabel 8.11 Overzicht kosten telewerklocalies 

In tabel 8.12 zijn de kosten per werknemer van de telewerklocatie 

weergegeven. 

[!2.1. Wat is het aanta/ dagen d!!t een werknemertelewerkt? 

Een overzicht met de telewerklocatie per werknemer en de kosten hiervoor 

Functie Aantai" Woning · ] Satelliet- Business-~ Kosten 
telewerk kantoor centrum 

i 
i--•·····-----·-···---·· -·-·•·--
l T echnisch directeur 
~- -· --··--···--·-- -
: Commercieel directeur 
I 
t··. -···-· 
; Directie secretaresse 

• da~- r _ _ > , > _·_. 

2 cta9 1-11. n~, J n.a.589- j-~~1:1~!- +tL7,91t-
1 dag TI.ii2=- fl. 5.749- !,-__9.685- l fl.5.7...._ 
0 ·aag fl. 0- fl.0- fl. 0- 11: 0-

;-Hoofct administratie 1 c1aii 11. 1.1a2- 11. 5.749- ·11.s:sss. -n. s:149. 

I Aclministralief medewerker ·--2dag fl. 7;192- i:-9.589-
1 

fl. 17A61- fl. 1:1s2: 
!Adminlstratie secretaresse 1 dag fl.7.192- fl. s.74S::- fl. 9,ess.- ft. 5.749-
!-Hootci verkoop------+---1...,da-g-+fl-.!---192----1-fl-.-5.-74_9_- ~~ fl. 9.685-_ l fl. 5.749- j 

[verkoper 1 dag. , fl. 7.192- II. 5.749- fl. 9.685• n __ fl •. _5._ •. ·749-. j 
t Adviseur 2 dag ft. 7.192- fl. 9.589- fl. 17.461- ti. 7.912-

t.~~~~~-p_se_cretaresse -- ~~i ii.'7.1~~-f--fl. 5j,(9: ! ft.9~685-~ -1:': ~~7~9- _ 

L. ~~~-~~R&D ~dag__! fl. 7.1~~- ~ n.~::?._49-____ + fl. ~!85~- [ fl. 5.749- _ 
l __ R&Dwerknemer 3d~ fl.7,192- 1 fl.~:~~29- fl.~~-237- ! fl.7.912- j 

i R&D secretaresse 1 da~- fl. 7.192- l fl. 5.749- fl. 9.685- --t-~:~::~~-=- --1 
i Hoofdfinancien 1 dag ·,-~.:.~·~:2~ ~-11~5.749- _ j fl. 9.685- -t. fl. 5.749::_i 
i Financieel werknemer -·· 3 dag I fl. 7.192~ ,r. p ,429~. ft. 25.237- I II. 7.912-

t'"inkoper 2 dag II. 7.1~~ . l_l.9~589- fl . 17:461- ·1C7.912-

Financieel secretaresse 1 dag ff. 7.192.: fl. 5,,7,W- fl~.68S:- ti: 5~749~ ,-=~ -~=: ,::;::: :::~ m;s:,_ :~;~ 
L ~rkn:,~er --1-----4-- _ _ ~-------

L~o__c:>f~--c~~mu~!~atie ___ 1 dag fl. 7.192- !._::749- 1 fl. 9.685- fl. 5.749-
! Relatiebeheer 2 dag l fl. 7.192- fl. 9.589- · fl. 17.461- fl. 7.912-
l . - -~--- ·-- T-·-. --·-- --

Totaal werkplekken 

I ...l_ __ 

label 8.12 Overzichttelewerklocatie perwerknemer 

fl. 
132.284 
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Stap F3: Modeme informatie- en communicatietechnologietin 

Modeme informatie- en communicatietechnologieen, zeals computer, 

printer, fax en telefoon, zijn inbegrepen in de kosten voor de inrichting 

van de werkplek (zie tabel 6.2). Omdat de organisatie geen gebruik 

maakt van communicatietechnologieen zeals videoconferentie en 

telefonisch vergaderen worden in deze stap van het model geen kosten 

gemaakt. 

F3.2. Wat is de /ocatie van te/ewerken? 

F3.1. Welke extra modeme informatie- en communicatietechnologieiin zijn 

nodig voor het venichten van de activiteiten? 

Communicatie

middel 

Telefonisch 

vergaderen 

r Desktop 

videoconferencing 

Room 

videoconferencing 

Room 

videoconferencing 

Locaties Kosten 

Minimum I Maximum 

fl. 1.600- fl. 4:200-

2-3 fl. 400- I fl. 400-

2 fl. 9.000- fl. 14.500-

3-4 fl. 28.500- fl. 28.500-

Tabel 8.13Extra modeme informatie- en communicatietechnologie 

Jaarlijkse kosten 

! fl. 611 - (603-• 

fl. 153-

fl. 2.756 - fl. 4.441~ 

fl. 8.728-

F3. Overzicht per werknemers van de benodigde moderne informatie- en 

communicatietechnologleiin 
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De huisvestingskosten zullen als afsluiting van het model warden 

vergeleken naar de huisvestingskosten in een situatie waar telewerken 

is ingevoerd. 

! F4. Wat zijn de jaarlijkse huisvestingskosten voor de organisatie voor invoering 

~ an te/ewerl<en? 

De uitgangssituatie van de organisatie is het cellenkantoor. Het kantoor 

heeft een oppervlakte van 640 m2
• De kosten die hieraan verbonden 

zijn, zijn fl . 519.332-. 

F1. Wat zijn de jaarlijkse huisvestingskosten voor de organisatie na invoering 

L~n te/ewerl<en? 

De jaarlijkse huisvestingskosten warden berekend door het aantal 

werkplekken (tabel 8.10) te vermenigvuldigen met het b.v.o. per 

kantoorconcept (tabel 8.8) en te vermeningvuldigen met fl. 814-. De 

jaarlijkse huisvestingskosten bedragen in de nieuwe situatie fl. 

333.740.-. 

F2. Wat is het totaal aan jaarlijkse kosten voor de telewerl<locaties? 

De kosten voor de telewerklocatie zijn fl. 132.284- (tabel 8.12). 

F3. Wat zijn de jaarlijkse kosten voor de extra modeme informatie- en 

communicatietechnologieiin? 

De kosten voor de extra moderne informatie- en 

communicatietechnologie bedragen fl. 0-. 

F. Verandering van de (huisvestings-)kosten van een organisatie 

Omschrijving 

Huisvesting 

Telewerklocatie (F2) 

Extra communicatietechnologie (F3) 

Verschil 

JaarHJkse besparing per telewerkplek 

Jaarl;Jkse besparing per werlcplek 

Tabel 8.14 Totaal afweging telewerken 

Kosten 

Huidige huisvesting (F4) + fl. 519.332-

Nieuwe huisvesting (F1) - fl. 333.740-

- fl. 132.284-

- fl. 0-

= fl. 53.308-

= fl. 2.665-

= fl. 3.135-

Het verschil in jaarlijkse huisvestingskosten tussen de beginsituatie en 

de nieuwe situatie is fl . 53.308-. 
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8.2 Kanttekeningen 

Bij het model en het voorbeeld zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. 

In het voorbeeld leidt telewerken tot een besparing in per werkplek van 

fl. 3.13510- per jaar of fl. 2.66511- per telewerkplek. Kosten die niet zijn 

meegenomen, zijn: 

• Kosten voor management. Deze kosten zijn geschat op fl. 500- tot 

fl . 1.000- per telewerker (bij 20 personen) [11 ]; 

• Kosten voor projectleider. Deze kosten zijn geschat op fl. 2.000- tot 

fl. 2.500- per telewerker (bij 20 personen) en hulpkracht bij 

voorbereiding fl. 2.000- tot fl . 2.500- per telewerker (bij 20 

personen) [11 ]; 

• Kosten voor helpdesk. Deze kosten zijn geschat op fl . 3.500- tot fl. 

5.000- per telewerker [11]. 

De kosten voor management, projectleider, hulpkracht en helpdesk zijn 

afhankelijk van het aantal telewerkers in de organisatie. Bij een gering 

aantal telewerkers bestaat er wellicht niet de noodzaak voor 

management, projectleider, hulpkracht en helpdesk voor telewerken. Of 

anders wellicht op tijdelijke basis bijvoorbeeld voor enkele maanden. 

In het model wordt uitgegaan van vergoedingen voor bijvoorbeeld 

woonruimte, die gebaseerd zijn op gemiddeldes en redelijkheid. Uit de 

praktijk is gebleken dat bij weinig organisaties een vergoeding wordt 

gegeven voor woonruimte (zie § 6.3.1.1 ). 

In het model wordt bij werkplekgebruik onderscheid gemaakt in vaste 

10 Berekend door fl. 53.308- te delen door maximum aantal werkplekken op een dag en dat 
is 17. 

werkplekken en wisselwerkplekken. Deze werkplekken worden per dag 

toegewezen aan de werknemers. Bij werkplektoewijzing per dagdeel of 

per uur, kan de besparing in werkplekkosten groter zijn doordat er 

minder werkplekken nodig zijn. 

Bij incidenteel telewerken kunnen de communicatiemiddelen, zoals 

laptop, gedeeld worden door verschillende werknemers van de 

organisatie, waardoor de besparing groter zou kunnen uitvallen. 

Voor werkplekkosten wordt per bruto vloeroppervlak een bedrag van fl. 

814- aangehouden. In deze kosten zijn kosten voor datacommunicatie 

verrekend. Daarnaast zit in de kosten voor de telewerklocatie ook kosten 

voor datacommunicatie. Hierdoor kan het zijn dat kosten voor moderne 

informatie- en communicatietechnologie, zoals computer, dubbel 

berekend wordt. 

Er wordt bij de werkplekkosten per bruto vloeroppervlak geen 

onderscheid gemaakt in het kantoorconcept. Het is denkbaar dat 

kantoorconcepten zoals coconconcept en teamkantoor per bruto 

vloeroppervlak duurder zijn dan het cellenkantoor of kantoortuin. 

Het model heeft zicht beperkt tot kwalitatieve en kwantitatieve 

ruimtebesparing van telewerken. Er wordt geen rekening gehouden met 

besparing in reiskosten of vergroting van de productiviteit. In hoofdstuk 3 

is gesteld dat telewerken een besparing in reiskosten met zich mee kan 

brengen van fl. 4.000- per jaar. 

11 Berekend door fl. 53.308- te delen door het aantal telewerkers in de organisatie en dat zijn 
er 20. 
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8.3 Toekomstverwachting 

In het voorbeeld heeft telewerken geleid tot een jaarlijkse besparing per 

werkplek van fl. 3.135-. Er is geen rekening met kosten voor 

management en coordinatie. Hierdoor is de besparing in praktijk 

minimaal en kan zelfs negatief uitvallen. Door organisatorische- en 

technologische ontwikkelingen warden steeds meer activiteiten geschikt 

voor telewerken. In daze paragraaf warden de ontwikkelingen geschetst 

die telewerken kunnen be"invloeden. 

Het is moeilijk om voorspellingen ten aanzien van de toekomst te doen. 

Toekomstvoorspellingen die verder gaan dan 5 jaar zijn moeilijk te 

doen, omdat het te moeilijk wordt om een realistische voorstelling te 

maken over de ontwikkelingen die zullen komen. 

B.3.1 Veranderinqen organisatie 

Een voorwaarde voor goede implementatie van telewerken, is dat de 

organisatie uit een platte organisatiestructuur moat bestaan [15], waarin 

vrijheid en gelijkheid centraal staan. Steeds meer organisaties hebben 

een platte organisatiestructuur. 

Daarnaast is het percentage kantoorwerknemers in de afgelopen tijd 

alsmaar toegenomen, en zal volgens sommige alleen nog maar verder 

toenemen. Uit onderzoek van de Technische Universiteit Delft blijkt dat 

de rek uit de personeelsomvang is [4]. 

Resume 

Doordat organisatie een steeds plattere organisatiestructuur krijgen, 

zullen steeds meer organisaties geschikt warden voor telewerken. 

Activiteiten 

Uit onderzoek van de Technische universiteit Delft blijkt dat in de 

periode tot 2015 een afname zal plaatsvinden van het aantal 

administratieve functies en het aandeel van beleids- en 

managementfuncties zal toenemen [4]. Administratieve functies komen, 

door de monotone en individuele activiteiten, vooral in aanmerking voor 

telewerken [14], beleids- en managementfuncties komen in mindere 

mate in aanmerking voor telewerken. 

Het onderzoek van de Technische universiteit Delft laat zien dat er 

veranderingen zullen optreden in het activiteitenpatronen. In het 

onderzoek wordt rekening gehouden met een absolute groei van het 

percentage groepsactiviteiten. Werken in groepsverband zal een grater 

gedeelte van de werkweek in beslag gaan nemen [4]. 

Naast de veranderingen in de organisatiestructuur en activiteiten van 

werknemers, zal door aanpassing van de regelgeving, zoals voor de 

digitale handtekening, meer activiteiten geschikt warden voor 

telewerken. Voor het ondertekenen van documenten moet men 

tegenwoordig op kantoor aanwezig zijn. Daarnaast zal er steeds meer 

gebruik warden gemaakt van digitale archieven. 
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Resume 

Door een toename van het aantal groepsactiviteiten, zal bij een 

gelijkblijvend niveau van moderne informatie- en 

communicatietechnologie, steeds minder activiteiten geschikt warden 

voor telewerken. Daarnaast zal telewerken negatief be"invloed warden 

door een afname van aandeel administratieve functies. Daarentegen 

zal door regelgeving van de digitale handtekening steeds meer 

activiteiten geschikt warden voor telewerken. 

8. 3. 2 Veranderingen communicatiemiddelen 

Uit stap B van het model is gebleken dat de geschiktheid van 

activiteiten afhankelijk is van moderne informatie- en 

communicatietechnologie. Deze communicatietechnologieen 

ontwikkelen zich in een snel tempo. In onderstaande paragrafen 

warden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven. 

Telefonie en mobiele telefonie 

Momenteel zijn er in Nederland meer mobiele telefoons dan vaste 

telefoons. Van belang bij de ontwikkeling van de mobiele telefonie is de 

mogelijkheden die de verschillende netwerken kunnen bieden. In 2002 

zal men gebruik kunnen maken van het UMTS12-netwerk, dit zal de 

nieuwe standaard warden voor de mobiele telefoon. Via het UMTS

netwerk is het mogelijk om journaals via de mobiele telefonie te 

ontvangen, ook kunnen bedrijven via de zaktelefoon met beeld 

vergaderen. Het huidige GSM13-netwerk is daar niet geschikt voor [12). 

De spraakcommunicatie en videocommunicatie komen hierdoor dichter 

bij elkaar te liggen. 

12 UMTS staat voor Universal Mobile Telecommunication System 
13 GSM staat voor Global System for Mobile telephony 

De telefoon zal aan een nieuwe jeugd als mobiel apparaat beginnen, en 

verandert van analoog communicatieapparaat in een communicatie- en 

transactieapparaat. In de toekomst kan steeds meer bij betaling gebruik 

warden gemaakt van de mobiele telefonie [8]. 

Videoconferencing 

Huidige videoconferencing is gebaseerd op een klein beeldscherm. 

lndien de capaciteit van de netwerken verbeterd wordt, zal het mogelijk 

warden om binnenkort op grate beeldschermen te kunnen 

communiceren. De ontwikkelingen van video-wall, high-quality-A3 flat

screens en 3D-videoconferencing, zullen videoconferencing sterk 

be"invloeden. Volgens futurologen van British Telecommunications zullen 

de volgende ontwikkelingen wereldwijd toepasbaar warden in: 

• High-quality A3 flat-screen in 2004; 

• Video-wall in 2010 en 

• 3D video-conferencing na 2020 [10). 

tNci7mderzoek Videoconferencing 

De huidige kwaliteit van videoconferencing laat namelijk nogal te wensen 

over. TNO onderzoekt of dat een nieuwe vorm van videoconferencing 

mogelijk is, hierbij lijkt het alsof de gesprekspartners die zich op een andere 

locatie bevinden, toch bij jou aan tafel zitten. Het systeem werkt met behulp 

I' yan camera's aan de zijkanten van een scherm en computerbewerkirigeh [3]. 
L...:.....::.i 

Door verbetering van de infrastructuur zal videoconferencing de 

komende jaren steeds beter warden. Door de ontwikkelingen van 

videoconferencing wordt het mogelijk om met meerdere locaties, dan nu 

het geval is, te communiceren. 
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Computer 

De computer is niet meer weg te denken uit een kantoororganisatie. Het 

gebruik van de computer zal alleen neg maar toenemen, maar de 

computer zal drastisch veranderen. De personal computer zeals we die 

nu kennen is een hooginteractief en multifunctioneel apparaat; om 

precies die reden is het een complex en moeilijk te bedienen apparaat 

met een hoge gebruiksdrempel en een hoog crash-gehalte [8]. De 

huidige ruimtelijke concentratie van informatie op een laptop is 

onhandig en disfunctioneel. Dit zou fataal kunnen zijn bij een ongeluk, 

en gebrek aan een recente back-up. Logischer is dat er een ruimtelijke 

scheiding plaats zou gaan vinden tussen de drager en de informatie, 

tussen de opslag, in netwerk en de verwerking van de gegevens [8]. 

De computer zal niet langer een hulpmiddel voor productiewerk blijven, 

maar wordt de essentiele schakel in de communicatie en de informatie

uitwisseling. De ontwikkeling van de e-mail gekoppeld aan het reeds 

jaren produceren van digitale documenten, zal ervoor zorgen dat er 

steeds sneller beschikt kan warden over complete, makkelijk 

toegankelijke en betrouwbare digitale archieven. Papieren documenten 

zullen neg wel deel blijven uitmaken voor ens werk, maar het formele 

archief zal grotendeels verdwijnen. 

Er komt een ruimtelijke scheiding van input, opslag en beeld. Dat is 

ender andere mogelijk omdat er nauwelijks meer draad te bekennen 

valt in de directe omgeving van het apparaat. De overdracht van data 

tussen de verschillende samenwerkende onderdelen vindt draadloos 

plaats. Voor het contact met diverse onderdelen van het verder weg 

gelegen netwerk wordt dynamisch gebruik gemaakt van de snelste weg 

voorhanden: via kabels of via de lucht of via een combinatie van beide 

[8]. .. 
Oak volgens futurologen van British Telecommunications zullen er 

drastische ontwikkelingen gaan plaatsvinden met de computer die we nu 

kennen: "Binnen tien jaar zullen computers de meeste talen kunnen 

verstaan, wat het gemakkelijker maakt om te communiceren. De 

computers warden zelfs geacht om lichaamstaal te begrijpen, de 

computer zal bijvoorbeeld kunnen verstaan of een werknemer gestresst 

is". Volgens futurologen van British Telecommunications zal de 

computer binnen afzienbare tijd 'slimmer' zijn dan de mens [1 OJ. 

lnfrastructuur 

Op het gebied van de infrastructuur zullen er drastische veranderingen 

plaatsvinden. Na analoog en ISDN, zal ADSL en kabel steeds meer 

warden toegepast. De snelheid van beide is veel grater dan die van 

analoog en ISDN. Oak wordt er steeds meer gebruik gemaakt van 

draadloze toepassing. Maar het is een utopie om alles draadloos te Iatan 

gebeuren. 

Mobiele toepassingen warden steeds meer toegepast. Draadloos zal 

steeds meer warden toegepast, een ander voorbeeld hiervan is het 

lnterpolis-kantoor-concept 2. Dit is de opvolger van het lnterpolis

kantoor-concept dat door Veldhoen in 1995 is ontwikkeld. Hierin vindt 

een groat deel van de communicatie draadloos plaats. De wens is om 

voor 100% digitaal te gaan [6]. Maar of dit mogelijk is valt te bezien. Het 

is mogelijk om communicatie draadloos te laten plaatsvinden, oak is het 

mogelijk om elektriciteit draadloos over te brengen, het zogenaamde 

'Wireless Power Transmission'. Het probleem hierbij is dat dit niet op 

grate schaal kan plaatsvinden. Te hoge energiebundels hebben 

schadelijke gevolgen voor levende wezens en voor vliegverkeer [8]. 
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Resume 

Volgens Van Hooff en Teunissen zullen de ontwikkelingen van nieuwe 

technologieen op korte termijn (binnen 5 jaar) niet zo heel veel impact 

hebben op de werkplek. Een aantal ontwikkelingen zijn nog niet

gestandaardiseerd en investeren in niet-gestandaardiseerde 

technologieen is op langere termijn niet altijd verstandig. Op langere 

termijn (5 tot 10 jaar) zal de randapparatuur op de werkplek veranderen. 

Spraak- en datacommunicatie zullen integreren in een randapparaat. 

Op langere termijn zal beeldcommunicatie op de werkplek zijn intrede 

doen [5). Over het algemeen kan worden gezegd dat door een groter 

aanbod en verbetering van de moderne informatie- en 

communicatietechnologie, telewerken sterk positief be"invloed zal 

worden. 

8. 3. 3 Veranderingen werkplek 

Met de invoering van telewerken, op grote schaal, zal het 

kantoorgebouw een aantal verschillende functies krijgen, te weten; 

• Het kantoorgebouw blijft voor de telewerker een plaats waar een 

gedeelte van de activiteiten wordt uitgevoerd [14). Dit kunnen 

activiteiten die niet geschikt zijn voor telewerken, maar ook 

activiteiten die te sporadisch voorkomen, of waarvoor de benodigde 

investering te hoog is; 

• Het kantoor als ontmoetingsplek en activiteitencentrum. Vanuit het 

bedrijf worden voor de telewerkers activiteiten georganiseerd. In de 

eerste plaats zijn dit georganiseerde contacten tussen telewerkers 

en collegae. De werknemers kunnen op dergelijke sociale 

ontmoetingen bijpraten en ervaringen met elkaar uit wisselen. In de 

tweede plaats om de binding van de telewerker met de afdeling en 

het bedrijf te waarborgen [7). Een van de grootste nadelen van 

telewerken, is de vervreemding van de organisatie. De moderne 

informatie- en communicatietechnologieen die telewerken mogelijk 

maken, maken ook 'telesocialisatie' mogelijk, voorbeelden hiervan 

zijn internetnieuwsgroepen en elektronische post [14). 

Deze visie wordt door KPN Telecom [13] en het Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gedeeld. Door 

het ontstaan van een virtuele samenleving zullen een deel van de 

gebouwen in de toekomst overbodig door. Gebouwen zoals kantoren, 

videotheken, banken en bibliotheken zullen in de toekomst steeds meer 

virtueel worden [8). 

Gebouw Fysiek Virlueel l Op(nerking 

Huis 100 % 

School 

Winkel 50% 

Kantoor 50% 

Bank 10 % 

O % Het huis· snoept in wezen "iiincties van andere 

gebouwen af en worctt steeds belangrijker 

30 % , Het pure kenniswerk kan op afstand. De 70% 

I fysieke nabijheid blijft nodig voor aanleren van 

I normen en waarden en groepsgedt.:19 

50 o/;1--Rouiineboodschappen--gaan virtueel en warden 

! thuisbezorgd 

50 % I· Het kantoor dat overblijft wordt een. I 
I ontmoetingsplaats 

90 % ~fie 10% voor de· ifl-ge-Wl-.k-k-el-de-gevallen 

Tabel 8.15 Fysieke en virtuele samenleving volgens het Ministerie van VROM [8) 

Telewerken kan op verschillende locaties plaatsvinden. Er zal allereerst 

worden ingegaan op de toekomstverwachtingen van telewerken in de 

thuissituatie. 

Te/ewerkwoningen 

Nieuwbouwwoningen zijn niet echt zijn voorbereid op veelvuldig 
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telewerken. Een voorbeeld om dit aan te tonen is het ontbreken van 

extra kabel- of telefoonaansluitingen. Een ander voorbeeld is dat de 

meeste nieuwbouwwoningen krap behuisd zijn, wat niet ten goede komt 

aan telewerken. Voor telewerken is tech een aparte kamer gewenst, 

waar men zich terug kan trekken. 

In de ontwerpnota 'Wonen in de 21 e eeuw' wordt rekening gehouden 

met telewerken. De woonnota gaat over het woonbeleid voor de 

komende tien jaar met een doorkijk naar de decennia die daarop 

volgen, rekening gehouden met de ontwikkelingen ten aanzien van 

telewerken. Nieuwe woningen moeten voldoende worden uitgerust voor 

telewerken. Bijvoorbeeld door woningen standaard te voorzien van een 

'woon-werkkamer', of door woningen aanpasbaar te maken voor 

telewerken. Op dit moment is technologisch al veel mogelijk, maar komt 

grootschalige toepassing nog niet geed van de grond. Een oorzaak is 

dat ontwikkelingen zo snel gaan dat niet duidelijk is, aan welke eisen 

woningen moeten voldoen. Bijvoorbeeld of het aanleggen van loze 

leidingen in nieuwbouwwoningen zinvol is, of zal aansturing van 

installaties op korte termijn draadloos gebeuren?" [9]. 

Ook Pearson, futuroloog van British Telecommunications, deelt deze 

menig: "Woningen zullen langzaam veranderen, en lopen ver achter bij 

wat er technisch mogelijk is. Nieuwe woningen worden tegenwoordig 

uitgerust met slechts 5 of 6 contactdozen in de woonkamer, daar waar 

er wellicht 30 nodig zijn" [1 O]. 

Kenniswijk 

In Eindhoven en Helmond moet een kenniswijk uit de grond komen. De 

38.000 huishoudens in de kenniswijk kunnen straks elektronisch winkelen, 

zaken doen met de gemeente, telewerken en teleleren. Een goede 

rfnfrastructuur is van erg groot belang. Burgers moeten met hun pc snel op de 

elektronische snelweg kunnen. Het is de bedoeling dat de rest van het land 

kan leren van de ervaringen die Eindhoven en Helmond opdoen [1]. 

Figuur 8.6 Toekomstvisie van thuiswerkplek volgens British Telecommunications [2] 

Telewerkcentra 

T elewerkcentra worden een steeds belangrijkere schakel in de manier 

waarop veel organisaties de overgang maken naar meer flexibele 

werkpatronen voor hun werknemers. Dit is te zien bij organisaties zeals 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 

Getronics en ING vastgoed. Steeds meer organisaties ontwikkelen 

telewerkcentra op strategisch gelegen punten, zeals 

vervoersknooppunten. 

ING-vastgoed 

D-office, een initiatief van onder meer ING-vastgoed, lanceert in november 

2000 een kantoorketen met flexibele werkplekken. De kantoren komen op A

locaties tangs snelwegen, zoals in Amsterdam-Zuidoost, Baam en Utrecht. In 

de toekomst zal de keten uitgebreid worden naar twintig kantoren (16]. 
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Ook Pearson is van mening dat het aantal telewerkcentra sterk zal 

toenemen. Veel gebouwen die in het centrum van de stad staan, zullen 

worden omgevormd tot buurtcentra. Deze centra zullen naast de functie 

van werkplaats, ook de functie van sociale ruimte voor de 

gemeenschap, opvangcentrale en afhaalplaats voor teleboodschappen 

krijgen [10). Het aantal businesscentra zal in de toekomst strek 

toenemen. Regus wil in elke grote stad in Nederland een vestiging 

geopend hebben. 

Resume 

De locaties waar telewerken kan plaatsvinden zal sterk toenemen. 

Enerzijds zullen woningen worden aangepast, anderzijds zal het aantal 

businesscentra en satellietkantoren sterk toenemen, voornamelijk nabij 

verkeersknooppunten. 
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9. Conclusie en aanbevelingen 

9.1 Conclusie 

Het kantoor zal door telewerken de functies krijgen van 

ontmoetingsplaats en plaats waar voornamelijk groepsactiviteiten 

plaatsvinden. De kantoorconcepten die hierbij aansluiten zijn het 

teamkantoor en het coconconcept. Verandering van kantoorconcept en 

werkplekgebruik kan leiden tot een besparing in huisvestingskosten. 

Activiteiten die voornamelijk elders gaan plaatsvinden, zijn voornamelijk 

thuiswerkactiviteiten, zoals denk-, schrijf- en leesactiviteiten. 

Het voorbeeld resulteerde in een besparing van ongeveer 10% in de 

huisvestingskosten. Er is hierbij echter geen rekening gehouden met 

kosten voor management, coardinatie en helpdesk voor telewerken. De 

besparing wordt hierdoor minimaal en kan zelfs negatief uitvallen. 

Naast een mogelijke besparing in huisvestingskosten zijn vergroting 

van productiviteit en besparing in reiskosten, andere voordelen van 

telewerken. 

Bij telewerken zijn de mogelijkheden van de moderne informatie- en 

communicatietechnologie van belang. Beperkte beschikbaarheid en 

kosten van communicatietechnologie vormen belemmeringen voor 

telewerken. Door verbetering van de kwaliteit en vergroting van de 

beschikbaarheid van vooral videoconferencing zal telewerken worden 

gestimuleerd. 

9.2 Aanbevelingen 

Om hat model goed te laten werken moet de invloed van telewerken op 

het kantoorconcept en werkplekgebruik nader onderzocht worden. In 

vervolgonderzoek zullen de percentages waarop de afweging van het 

kantoorconcept en werkplekgebruik gemaakt wordt, aan de praktijk 

getoetst moeten worden en daar waar nodig worden bijgesteld. 

Daarnaast zal onderzoek moeten worden welke activiteiten door 

ontwikkelingen van de moderne informatie- en 

communicatietechnologieen geschikt worden voor telewerken. Ook moet 

onderzocht worden welke ontwikkeling van communicatietechnologie het 

mogelijk maakt om activiteiten waarbij men afhankelijk is van archief en 

handtekeningen elders te laten plaatsvinden. 
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Bijlage 1. Bepaling vergoeding telewerkwoning 

Op het punt van de kostenvergoeding lopen de bestaande 

telewerkovereenkomsten sterk uiteen. De RABO-bank heeft de 

vergoeding gebaseerd op kenmerken van de woning en de gemeente 

waar de woning staat. 

De kosten van de thuiswerkplek zijn onder te verdelen in drie facilitaire 

groepen, welke uit een vallen in subgroepen [3]; 

Facilitaire groepen Subgroep 

Huisvesting •huutWaardefortait 

-belasting / verzekering I heffingen 

-onderhoud 

-energie 

Middelen -inrichting 

lnformatie -datacommunicatie 

-tefecommunicatie 

Tabel b.1 Overzicht kosten telewerken vanult de thuissltuatie [3] 

Huurwaardeforfait 

Het huurwaardeforfait wordt omschreven als zijnde de forfaitair aan de 

economische huurwaarde gerelateerde bijtelling bij het belastbare 

inkomen van de bewoner van een eigen woning ten gevolge van de 

fiscale interpretatie dat deze woning een bron van inkomen is [4]. Voor 

iedere woning in Nederland wordt een waarde vastgesteld volgens Wet 

Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Doordat verschillende 

gemeentes op verschillende tijdstippen . de huurwaarde hebben 

berekend, moet er in een aantal gemeentes worden gerekend met een 

ophogingspercentage. Het huurwaardepercentage varieert van 0% tot 

1,25% [1]. 

Voorbeeld huurwaarderforfait 

Een voorbeeld voor het bepalen van het huurwaardeforfait: De gemeente 

Geldermalsen heeft de woning die uw hoofdverblijf is getaxeerd per 1 januari 

1993. Volgens de WOZ-beschikking is de waarde fl. 217.000-. Het 

ophogingspercentage is 21 . De waarde van de woning per januari 1995 wordt 

dan fl. 217.000- + 21% van fl. 217.000- is fl. 262.570-. Dit bedrag wordt 

afgerond op fl. 262.000-. Het huurwaardepercentage dat hiermee overeenkomt 

is 1,25%. De huurwaarde die aangegeven moet worden, is 1,25% van fl, 

262.000- is fl. 3.275- [1]. 

Uitgaande van een koopwoning met een waarde van fl. 315.000-, 

bedraagt het huurwaardeforfait fl. 4.700-. 

Belastinglverzekeringlheffingen 

Onder de gemeentelijke lasten die met wonen samenhangen, wordt 

verstaan de eigenaren- en de gebruikersheffing van de 

onroerendzaakbelasting (028), het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. 

De eigenaar en de bewoner van een woning krijgen een aanslag; de 

eerste betaalt de eigenarenheffing, de laatste de gebruikersheffing. 

Indian de eigenaar tevens de bewoner van de woning is, dan moeten 

beide heffingen betaald worden. De aanslag voor beide heffingen wordt 

vastgesteld op grond van de waarde van het huis en een tarief per fl. 

5.000- aan waarde. Het gemiddeld tarief voor de eigenarenheffing is dit 

jaar fl. 12 dat voor de gebruiker bijna fl. 10-. Voorbeeld een gemiddelde 

koopwoning ter waarde van fl. 315.000-. Dit geeft een bedrag aan 

onroerendzaakbelasting van 63 x 12 + 63 x 10 = fl. 1.386-. 

Naast de onroerendzaakbelasting zijn er ook nog kosten voor het 

rioolrecht en afvalstoffenheffing. Het rioolrecht voor meerpersoons-
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huishoudens bedraagt fl. 196- en voor eenpersoonshuishoudens fl . 

191 -. De afvalstoffenheffing bedraagt gemiddeld fl. 425- voor een gezin 

en fl. 356- voor eenpersoonshuishoudens. [2] 

In het algemeen kan gesteld worden dat de opstalverzekering 0,001 % 

is van de herbouwwaarde van de opstal, exclusief de grondprijs. Als 

aanname wordt in dit voorbeeld fl . 315.00- x 0,001% = fl. 315-. Als 

aanname voor de inboedelverzekering wordt fl. 130- aangenomen [3). 

Onderhoud 

Een norm die gehanteerd wordt, stelt dat onderhoud van een 

koopwoning aan huis en tuin circa 1,5% van de koopsom per jaar 

inhoud. De organisatie van een telewerker heeft niets te maken met de 

tuin van deze werknemer. Daarom wordt een percentage van 1 % van 

de koopsom per jaar gehanteerd [3]. Uitgaande van een gemiddelde 

verkoopprijs van fl. 315.000- in 1998 volgens het CBS [5). Bedragen de 

onderhoudskosten ongeveer fl. 3.150- per jaar. 

Energie 

De gemiddelde kosten voor gas, water en licht zijn ender te verdelen 

per huishoud grootte. Het verbruik is tevens afhankelijk van de hoogte 

van het inkomen. 

Gas l Elektra Water Min Max 

1-pers. huish. TT-91 31 -38 13-16 121 145 

2~pers. huish. 95-146 46-69 18-26 159 241 

>-pers. huish. 97-156 56--95 23-33 176 284 

Gemiddeld r ... --- - -- fl .223 
I fl .152 

Tabel b.2 Overzicht kosten gas, electra, water (3) 

-

Bij deze kosten zijn nog niet opgenomen de kosten voor de aansluiting 

van een extra telefoonlijn of een ISDN-lijn, of de kosten van het gebruik 

hiervan. 

H uurwaardeforfait 

Belastingen 

Heffingen 

Verzekeringen 

Onderhoud 

Energie 

Totaat·-.. ·•. ·-
Werkplekvergoeding 

Minimum 

fl. 4.700-

fl. 410-

fL 191-

fl. 356-

fl. 315-

fl . 130-

fl. 3 .. 150-

fl. 1824-

fl . 11.076-

fl. 1.107-

Tabel b.3 Overzicht kosten telewerken in de thuissituatie 

Maximum 

fl. 4.700-

fl . 1.200-

fl . 196-

fl. 425-

fl. 315-

fl. 130-

fl. 3.150-

fl; 2.676s 

1 · flA2.192• 
fl. 1279- . 

De kosten voor de werkplek bedraagt fl. 1.107 tot fl. 1.279 per jaar. 

Volgens Van Kaam en Van Waveren Hogervorst is een vergoeding van 

fl. 300- tot fl. 400- per maand re~el, omdat in bovenstaande geen 

rekening is gehouden met onder andere schoonmaakkosten en 

koffiegeld. Oak eventuele eenmalige aanpassingen in de woning zijn 

niet meegenomen. De vergoeding die Van Kaam en Van Waveren 

Hogervorst reeel achten, komt neer op ongeveer fl. 4.000- gulden op 

jaarbasis. Dit is ruim 2 keer zo veel als de vergoeding die bij 

Rijksgebouwendienst gehanteerd wordt. Uitgangspunt voor dit 

onderzoek wordt een jaarlijkse vergoeding van fl. 2.875- aangenomen. 
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