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Voorwoord 

Voorwoord 
Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek voor de master Real Estate Management & 
Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. Met dit rapport heb ik een eerste aanzet 
gegeven tot onderzoek van de werkomgeving van de telewerker thuis in Nederland. Telewerken is 
actueel en er zullen naar verwachting steeds meer mensen [gedeeltelijk} vanuit huis gaan werken. 
Daarom is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de eisen en voorkeuren ten aanzien van de 
werkomgeving thuis en dient de woningmarkt een passend antwoord op deze ontwikkeling te geven. 

Dit rapport had ik niet kunnen schrijven zonder de ondersteuning van een aantal mensen. Allereerst 
wil in mijn begeleiders Wim Heijs en Dave Havermans bedanken voor hun sturing, kritische blik en 
adviezen. Tevens wil ik Marcel Bijlsma en Ruud Janssen van Novay bedanken. Zij hebben mij 
ondersteund met de opzet van het onderzoek en de praktische vertaalslag. 

Ook de mensen in mijn persoonlijke kring wil ik graag bedanken. Franke, bedankt voor je geduld en 
vertrouwen. Mijn dank gaat ook uit naar mijn ouders en zussen voor hun feedback en morele 
ondersteuning. Daarnaast wil ik de rest van mijn familie en vriendinnen bedanken voor hun 
interesse en luisterend oor. 

Tot slot wil ik alle respondenten bedanken voor hun tijd, informatie en uitleg. Zonder hun input zou ik 
dit rapport niet hebben kunnen schrijven. 

Henrike Aangeenbrug 

Utrecht, november 2011 



Samenvatting 

Samenvatting 

Inleiding en afbakening 

De ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie [ICT) heeft ons leven in 
grote mate veranderd. Door innovaties zoals mobiele telefonie en internet verloopt 
communicatie sneller en eenvoudiger. Barrières als plaats en tijd worden door deze 
ontwikkelingen steeds meer vervaagd. Innovatie op het gebied van ICT heeft ook de manier 
van werken veranderd. Werk kan worden uitgevoerd vanuit huis. onderweg of op een plek 
op kantoor die niet meer gebonden is aan een vaste locatie. Oe manier van werken waarbij 
men op verschillende locaties binnen en buiten het centrale kantoor kan werken onder 
flexibele werktijden middels informatie en communicatie technologie heet 'telewerken'. 
Telewerken kent verschillende vormen. Onderscheid kan gemaakt worden op drie 
onderdelen. Ten eerste kan een telewerker vanaf verschillende locaties werken: onderweg 
en bij klanten [mobiel telewerken), volledig vanuit huis [telethuiswerken]1 of een combinatie 
van plaatsen, waaronder het kantoor [multi-location telewerken]. Ten tweede is een 
onderscheid te maken ten aanzien van het aantal uren dat men telewerkt: volledig, 
gedeeltelijk of incidenteel. Ten derde wordt onderscheid gemaakt enjof men in loondienst 
is, zich laat inhuren of een eigen bedrijf heeft [waaronder ZZP'ers). 

Door de grote verscheidenheid van telewerken zijn eenduidige cijfers over het aantal 
telewerkers en hoe zij met het telewerken omgaan moeilijk te vinden. Onderzoeken zijn niet 
goed met elkaar te vergelijken omdat verschillende definities worden gehanteerd. Voor dit 
onderzoek is gekozen voor telewerkers die parttime en incidenteel vanuit huis werken [multi
location] en in loondienst zijn. Deze keuze is gemaakt omdat deze groep het meest 
vertegenwoordigd is binnen de telewerkers in Nederland. Tevens kan bij deze groep een 
vergelijking worden gemaakt tussen kantoor en de thuiswerkomgeving. 

Niet alle beroepen zijn geschikt voor de invoering van telewerken. Telewerkers moeten 
onder andere een bepaalde mate van autonomie in hun werk hebben. Kenniswerkers zijn 
vaak geschikt om te telewerken omdat de werkzaamheden veelal middels computers 
uitgevoerd worden en zij vaak een hoge mate van autonomie in hun werk hebben. In de 
literatuur wordt de kenniswerker beschreven als een individu dat beschikt over een hoog 
opleidingsniveau enj of expertise in een bepaald gebied en gebruik maakt van cognitieve 
vaardigheden voor plannen. beslissingen nemen en het oplossen van complexe problemen. 
Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk hoger opgeleiden telewerken (bijna 24% van alle hoger 
opgel'eide werkenden). Daarom is voor dit onderzoek gekozen om de onderzoeksgroep te 
beperken tot hoger opgeleide kenniswerkers. 

Voor kenniswerk wordt de volgende definitie gehanteerd iDavenport et al., 1996] 

"the acquisition, creation, packaging, or application of knowledge. Characterized by 
variety and exception rather than routine, it is performed by professional or technica/ 
workers with a high level of ski// and expertise . . . '~ (p. 54] 

1-

Er zijn drie soorten kenniswerkers te onderscheiden: kennisgenereerders, 
kennisoverdragers en kennistoepassers. Elke soort kenniswerker vormt een schakel in de 
'productieketen van kenniswerk'. Kenniswerkers zijn niet uitsluitend van één soort, maar 
kunnen over het algemeen in meerdere categorieën worden ingedeeld. 
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Wanneer betaald werk vanuit huis wordt uitgevoerd. worden barrières tussen privé en werk 
verkleind. Hierdoor kunnen werk en privé door elkaar heen lopen. Aan de werkplek thuis 
worden andere eisen gesteld dan aan de werkplek op kantoor. Er zijn aspecten bij 
telewerken thuis die niet voor kantoor gelden, zoals de scheiding tussen werk en privé, ICT 
voorzieningen en interactie op afstand. In verschillende studies wordt de noodzaak tot de 
verbetering van de werkplek en de werkomgeving thuis benadrukt. Tot nu toe is er echter 
beperkt onderzoek gedaan naar de fysieke werkomgeving van de telewerker thuis, de 
ruimtelijke indelingen van de thuiswerkplek en naar de ruimtelijke verdeling tussen werk en 
privésituatie. 

Telewerken kent voor- en nadelen voor werknemer, werkgever en maatschappij. De voor- en 
nadelen zijn niet voor elke telewerksituatie hetzelfde. Deze zijn onder andere afhankelijk van 
het soort telewerken, zowel wat betreft de locatie als het aantal uur dat men buiten het 
centrale kantoor werkt. 

Voordelen van telewerken 

Eén van de meest genoemde voordelen van het telewerken is dat men een betere balans en 
indeling van tijd tussen werk en privé kan vinden. Door een verbeterde balans ontstaan er 
minder werk-privé en privé-werk conflicten. In steeds meer gezinnen werken beide ouders. 
Er zal door deze trend in steeds meer gezinnen behoefte zijn om werktijden aan te passen, 
zodat men bijvoorbeeld de kinderen naar school kan brengen. 

Wanneer bij telewerken één werkplek op kantoor gedeeld wordt door verschillende mensen 
die de plek op verschillende tijden gebruiken [hotdesking], kan er worden bespaard op het 
aantal werkplekken, vierkante meters en energiekosten. Bij telewerken blijkt het 
ziekteverzuim lager te liggen en de productiviteit en het satisfactie niveau hoger. Uit 
onderzoek blijkt verder dat bedrijven die telewerken aantrekkelijker zijn voor werknemers en 
dat werknemers in een dergelijke organisatie loyaler zijn. Werknemers eisen steeds meer 
flexibiliteit en autonomie. Door middel van telewerken kan aan deze eisen tegemoet 
gekomen worden. Verschillende studies hebben uitgewezen dat telewerken het gevoel van 
autonomie verhoogt. Dit verhoogde gevoel van autonomie is onder andere het gevolg van 
dat telewerkers hun werktijden zelf kunnen inrichten, op output gestuurd worden en meer 
controle hebben over de werkplek. 

Door middel van telewerken kan de werknemer ervoor kiezen om buiten de spits te rijden of 
om helemaal niet naar kantoor te gaan. Op deze manier kan de werknemer [en de 
werkgever] tijd en geld besparen. Vanuit de overheid is de voornaamste reden om 
telewerken te stimuleren het verminderen van de files. Het scheelt niet alleen de 
werknemer en de werkgever tijd en geld, maar ook de overheid doordat zij minder hoeft te 
investeren in de infrastructuur en het mobiliteitsvraagstuk. Ook in het openbaar vervoer kan 
telewerken verlichting brengen. Het potentiële milieueffect van telewerken, mits 
grootschalig toegepast, is hoog. Telewerken heeft een positief gevolg voor milieuaspecten, 
zoals minder uitputting van fossiele !brandstoffen, minder uitstoot van schadelijke stoffen en 
minder geluidhinder, visuele hinder en ruimtebeslag van verkeer. 

Nadelen van telewerken 

Sommige werknemers vrezen voor sociaal en professioneel isolement wanneer zij gaan 
telewerken. Op kantoor is de kans aanwezig op ongeplande interactie met collega's [een 
bekend voorbeeld is het praatje bij het koffieautomaat]. Tijdens deze ongeplande interactie 
kan men persoonlijke en professionele informatie delen. Tevens hoort men op kantoor ook 
gesprekken van anderen. Hierdoor wordt er informatie verkregen over wat er gaande is op 
de werkvloer. Daarom dient er wanneer men overgaat op telewerken, actief naar 

V 
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oplossingen gezocht te worden om kennisdeling en interactie te stimuleren. Ook zijn 
managers bang om controle te verliezen, door verminderd face-to-face contact met 
werknemers en vermindering van de werkrelatie. Uit onderzoek blijkt dat de relatie met 
collega's en managers alleen kan verslechteren wanneer men in te grote mate telewerkt. 

Telewerken heeft niet alleen positieve gevolgen voor de werkprivé balans, maar ook 
negatieve. De fysieke barrière tussen werk en privé wordt vervaagd, waardoor dit kan leiden 
tot conflict. Men heeft twee rollen binnen de woning: de werker en privépersoon. Met name 
voor ouders is het moeilijk om deze rollen duidelijk te scheiden. Ook kan het werk leiden tot 
inbreuk op het privé leven. Men kan te allen tijde werken, waardoor de verleiding enjof druk 
bestaat om meer uren te werken dan dat men zou doen als men op kantoor werkt. 

Vraagstelling 

De fysieke omgeving van de telewerker thuis heeft invloed op de kwaliteit van het 
telewerken. Wanneer de fysieke omgeving niet voldoet aan de eisen die worden gesteld, kan 
de kwaliteit van het telewerken dalen. De eisen die worden gesteld aan de werkomgeving 
komen vanuit het werk, maar ook vanuit de privéomstandigheden. 

Voor dit onderzoek is de volgende doelstelling gedefinieerd: 

Het in kaart brengen van de eisen aan de werkomgeving thuis, voortkomende wt de 
kenmerken van het werk. de telewerker en de Situatie, teneinde een betere kwal1te1t van 
telewerken te bewerkstelligen. 

De probleemstelling is als vo1gt gedefinieerd: 

Welke eisen worden er aan de werkomgeving thuis gesteld vanwt de kenmerken van het 
werk, de persoonskenmerken van de telewerker, en hoe is de s1tuatie op een bepaald 
moment daarop van invloed? 

Conceptueel model 

In het conceptueel model is getracht inzichtelijk te maken welke aspecten in dit onderzoek 
worden onderzocht en hoe deze zich tot elkaar verhouden. 

l<cnmerkcn van het 
werk (a) 

Kenmerken van de 

telewerker (b) 

De volgende deelvragen zijn hierbij opgesteld: 

E1sen aan de werkomgeving 

thUIS (c:) 

Welke vormen van telewerken zijn er en welke aspecten zijn voor dit onderzoek 
relevant? 

Welke kenmerken van het werk zijn relevant voor dit onderzoek? (a) 

Welke kenmenken van de telewerker zijn relevant voor dit onderzoek? (b) 
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Welke situaties kunnen zich voordoen tijdens het telethuiswerken en zijn van relevantie 
voor dit onderzoek? [dJ 

Welke eisen worden er gesteld vanuit de kenmerken van het werk ten aanzien van de 
werkomgeving thuis? [IJ 

Welke eisen worden er gesteld vanuit de kenmerken van de telewerker ten aanzien van 
de werkomgeving thuis? [IJ) 

Hoe is de situatie van invloed op de relaties tussen de twee soorten kenmerken en de 
gestelde eisen ten aanzien van de werkomgeving thuis? [JIJ) 

Literatuur en praktijkonderzoek 

Voor dit onderzoek is een literatuur- en praktijkonderzoek uigevoerd. Voor het 
praktijkonderzoek is gekozen om interviews af te nemen (zie bijlage 2]. Op deze manier kan 
kwalitatieve informatie verzameld worden en waarnodig worden doorgevraagd. Er zijn 
voornamelijk kennisgenereerders geïnterviewd en enkele kennistoepassers. 

Kenmerken van het werk [a) 

Zoals aangegeven in de inleiding zijn kenniswerkers veelal geschikt om te telewerken. 1\liet 
elke kenniswerker zal echter (volledig) locatie- en tijdonafhankelijk kunnen werken. De 
volgende dimensies zijn van invloed op waar, wanneer en hoe het werk uitgevoerd kan 
worden: 

Interactiviteit. de mate van interactie die nodig is om het werk uit te voeren. 

Plaats de mate waarin het werk is gebonden aan een bepaalde plaats. 

Nabi;hetd het onderscheid tussen activiteiten die op een gezamenlijke locatie met 
andere specifieke taken uitgevoerd moeten worden en onafhankelijk kunnen worden 
uitgevoerd. 

Ttïd het onderscheid tussen taken die op een bepaald tijdstip moeten worden 
uitgevoerd of die volledig asynchroon en tijdsonafhankelijk kunnen worden uitgevoerd. 

De fysieke eisen vanuit het werk zijn voornamelijk afhankelijk van het type activiteit dat 
uitgevoerd moet worden. Voor dit onderzoek is het dus noodzakelijk om activiteiten van de 
kenniswerker te beschrijven. In de literatuur is geen geschikte indeling gevonden, daarom is 
gekozen om vanuit de informatie uit de literatuur een nieuwe lijst samen te stellen (zie 
onderstaande tabel). Deze lijst is gebruikt in het praktijkonderzoek. 

Individueel Interactie 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat voornamelijk activiteiten waarvoor een hoge mate van 
concentratie nodig is thuis worden uitgevoerd. Aangegeven wordt dat men op kantoor 
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regelmatig wordt gestoord door collega's. De activiteiten worden meesta ll middels de 
computer uitgevoerd. Voor sommige activiteiten gebruikt men niet [altijd) de computer, 
zoals 'informatie tot je nemen' en 'reviewen'. 

Naast activiteiten waarvoor veel concentratie nodig is, worden er juist ook activiteiten vanuit 
huis uitgevoerd waar weinig concentratie voor nodig is. Deze activiteiten worden niet altijd 
vanuit de ingerichte werkomgeving uitgevoerd. Vaak wordt er dan gekozen voor een 
werkplek in de leefomgeving, zoals de woonkamer, keuken of tuin. Tijdens het uitvoeren van 
deze activiteiten kan men in de nabijheid zijn van gezinsleden, de tv of muziek. Dit wordt als 
een groot voordeel van telewerken vanuit huis gezien omdat deze activiteiten dan minder 
ervaren worden als werk. Zo kan men in een ontspannen omgeving werken. 

Wanneer men veel directe interactie nodig heeft voor het werk zal men minder uren vanuit 
huis willen/kunnen werken dan degenen die weinig directe interactie hebben in hun werk. 
Voor directe interactie geeft men de voorkeur aan face-to-face contact, ook al zijn de 
middelen aanwezig om dit via ICT te doen. De reden hiervoor is dat bij directe interactie via 
ICT gaat er veel non-verbale informatie verloren en is interactie met meerdere personen 
tegelijkertijd moeilijker te volgen. 

Kenmerken van de telewerker fbl 

Zoals beschreven in het conceptuele model zijn niet alleen kenmerken van het werk van 
invloed op de eisen aan de werkomgeving thuis, maar ook de kenmerken van de telewerker. 
Vanuit de literatuur komt naar voren dat leeftijd, geslacht, huishoudensamenstelling en 
persoonlijke werkstijl en voorkeuren van invloed zijn. Voor het onderzoeken van de invloed 
van de persoonlijke werkstijl en voorkeuren wordt de Big Five theorie gehanteerd. De Big 
Five beschrijft iemands werkstijl aan de hand van vijf thema's: emotionele stabiliteit, 
extraversie, openheid voor ervaringen, altruïsme/ vriendelijkheid, consciëntieusheid. 

Uit het praktijkonderzoek komt, in tegenstelling tot het literatuuronderzoek, naar voren dat 
leeftijd en geslacht weinig tot geen invloed hebben op de eisen ten aanzien van de 
werkomgeving thuis. Huishoudensamenstelling en persoonlijke voorkeur zijn wel van invloed. 
Huishoudensamenstelling is van invloed op de keuzes wanneer en waar men thuis werkt. 
Hierin is een duidelijke tweedeling te zien. Deze tweedeling heeft te maken met de 
persoonlijke werkstijL De ene helft vindt het prettig om bijvoorbeeld in dezelfde omgeving te 
werken met zijn of haar partner, terwijl de andere helft juist op kantoor wil werken op 
momenten dat de partner thuis is. De ene helft vindt het prettig om bijvoorbeeld tussen het 
werk door de kinderen van school te halen, terwijl de andere helft liever niet thuis werkt 
wanneer kinderen thuis zijn. ledere telewerker heeft andere voorkeuren, maar het is moeilijk 
te vangen in bepaalde categorieën (zoals de dimensies van de Big Five theoriel 

Situatie fdl 

Verwacht werd dat situaties die zich incidenteel voordoen van invloed zijn op de eisen ten 
aanzien van de werkomgeving thuis. Daarom is onderscheid gemaakt tussen werksituaties, 
privésituaties, persoonlijke situaties en weersomstandigheden. Het blijkt dat werksituaties 
vooral van invloed zijn op het aantal uren dat men werkt, bijvoorbeeld wanneer men een 
deadline heeft. De pr~vésituatie beïnvloedt voornamelijk of men wel of niet vanuit huis werkt, 
afhankelijk van of de medebewoners wel of niet thuis zijn. De persoonlijke situatie is van 
geringe invloed. Zoals eerder aangegeven werkt men voornamelijk volgens kantooruren. 
Echter, enkele telewerkers sporten tussendoor of doen boodschappen. 
Weersomstandigheden waardoor men liever niet reist (gladheid], zorgen ervoor dat men 
vaker vanuit huis werkt. Bij zonnig weer werkt men graag buiten, hoewel die werkomgeving 
vaak niet geschikt is. 

I VIII 
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De werkomgeving thuis [1. 11, 111 en cl 

De woning van de telewerkers geeft de randvoorwaarden voor de mogelijkheden voor de 
werkplek thuis. Wanneer we kijken naar de werkomgeving thuis kunnen we de 
randvoorwaarden in drie categorieën verdelen. Te weten de fysieke, sociale en 
psychologische werkomgeving. Gedegen cijfers over de woning van de telewerker in 
Nederland zijn niet gevonden. 

Fysieke werkomgeving 

De eisen aan de fysieke werkomgeving komen voornamelijk voort uit de kenmerken van het 
werk. De activiteiten die men uitvoert, het gebruik van ICT en de mate van concentratie zijn 
van invloed op de keuze van de locatie van de werkomgeving thuis en de fysieke eisen. Uit 
het onderzoek blijkt dat beschikbare ruimte, locatie in de woning, openheid, afmeting, 
uitzicht, Arbo eisen, geluid, (dag]licht en klimaat van belang zijn ten aanzien van de 
werkomgeving thuis. Men maakt bij de keuze van het inrichten van de werkomgeving thuis 
een afweging welke ruimte hiervoor vrij is. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan 
dat de huidige werkomgeving niet optimaal is, maar dat er in de woning geen andere 
mogelijkheid aanwezig is. De beschikbaarheid van een ruimte/kamer bepaalt veelal ook de 
locatie van de werkomgeving. De locatie van de ingerichte werkomgeving is bij een groot 
deel van de respondenten niet ideaal. De meest voorkomende klachten zijn: 

dat de ingerichte werkomgeving te dicht gesitueerd is op ruimtes waar medebewoners 
zich bevinden, waardoor men vaak gestoord wordt; 

te veel afgezonderd is, waardoor men te weinig van het gezinsleven meekrijgt; 

of gecombineerd wordt met andere functies in de woning die niet goed samen gaan, 
zoals slapen of activiteiten in de woonkamer. 

Verder blijkt dat alle respondenten een duidelijk fysieke grens tussen werk en privé willen 
hebben. In privétijd wil men niet tegen werk aankijken door bijvoorbeeld een bureau in de 
woonkamer. En voor het grootste deel van de tijd dat men thuis werkt, wil men privé en 
werk scheiden. Dit betekent dat de mogelijkheid er moet zijn om de werkomgeving af te 
zonderen. Afmeting is een dissatisfier: wanneer de werkomgeving te klein is wordt dit als 
storend ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat de minimale afmeting ongeveer twaalf 
vierkante meter is. Ook het werkblad dient van voldoende afmeting te zijn om naast de 
computer papieren uit te kunnen stallen. Voor activiteiten waarvoor men de laptop gebruikt 
wordt bijna altijd aan een bureau gewerkt. Naast een bureau is het wenselijk om voldoende 
ruimte te hebben voor een fauteuil of bank. Zo kan men tijdens het lezen een ontspannende 
enjof andere houding aannemen. In de werkomgeving dienen voldoende stopcontacten en 
een goede internetverbinding aanwezig te zijn. Uitzicht en ergonomische meubelen (arbo 
eisen] zijn ook dissatisfiers. De werkomgeving moet zo veel mogelijk vrij zijn van auditieve en 
visuele impulsen. Voldoende daglicht en een prettig klimaat zijn minimale eisen voor de 
werkomgeving thuis. Bij de indeling van de werkomgeving dient men er rekening mee te 
houden dat het zonlicht geen schittering veroorzaakt op het beeldscherm. Dit kan door het 
bureau op een bepaalde manier te plaatsen, maar ook door bijvoorbeeld zonneschermen. 
Hiermee dient ook rekening gehouden te worden wanneer men in de tuin wil werken. Tot 
slot dient er in de werkomgeving een prettig klimaat te zijn. Voor een prettig klimaat is het 
wenselijk om een raam open te kunnen zetten. Ook dient de omgeving voldoende geïsoleerd 
te zijn, niet alleen voor warmteverlies, maar ook om hitte buiten te houden. Respondenten 
geven tevens aan dat het wenselijk is om de temperatuur afzonderlijk van de rest van de 
woning te kunnen regelen. 
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Sociale werkomgeving 

De sociale werkomgeving gaat over interactie en wordt voornamelijk bepaald door de 
kenmerken van de telewerker (gezinsleden], maar ook door kenmerken van het werk. Bij de 
werkomgeving is het van belang dat gekeken wordt hoeveel interactie men wil met 
medebewoners. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat aan de ene kant men een afweging 
maakt bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten of het storend is wanneer men interactie 
heeft met huisgenoten. Wanneer het storend is, kiest men ervoor (wanneer dit mogelijk is] 
om in een aparte afgescheiden kamer te werken. Aan de andere kant wordt de afweging 
gemaakt of men in de nabijheid van gezinsleden wil werken. Wanneer dit het geval is, voert 
men activiteiten uit waarvoor weinig concentratie nodig is. Ook moet rekening gehouden 
worden met de interactie op afstand met collega's. Wanneer er veel achtergrond geluiden 
zijn in de werkomgeving thuis of men vindt die niet toonbaar voor collega's, zal men minder 
snel kiezen om te bellen of aan een videoconference deel te nemen. De visuele en auditieve 
omgeving is namelijk van invloed op de interactie met collega's. 

Psychologische werkomgeving 

De psychologische werkomgeving gaat het om hoe iemand de omgeving ervaart. Bij het 
inrichten van de werkomgeving moet met de perceptie en werkstijlen rekening gehouden 
worden. De psychologische werkomgeving wordt bepaald door de telewerker zelf. Door 
middel van het Big Five model is getracht om inzicht te verkrijgen in de voorkeuren en 
keuzes die men maakt ten aanzien van de werkomgeving thuis en de samenhang met 
persoonlijke voorkeuren. Uit het praktijkonderzoek zijn geen uitgesproken verbanden naar 
voren gekomen. Wel is gebleken dat persoonlijke voorkeur van invloed is op de keuze van de 
werkomgeving thuis. Die zijn echter niet te vangen in het Big Five model. 

Conclusie 

Bij de keuze om thuis te gaan telewerken dient men niet alleen een afweging te maken of de 
activiteiten van het werk geschikt zijn, maar ook of de persoonlijke situatie, de werkstijl en de 
werkomgeving thuis passend zijn. 

Bij het inrichten van de werkomgeving dient men rekening te houden met de eisen 
voortkomende uit de kenmerken van het werk, de gezinssamenstelling en de persoonlijke 
voorkeur. Men moet zich afvragen welke functies men nabij de werkomgeving wil hebben en 
welke veraf. Ook moet de werkomgeving ingedeeld en ingericht worden naar persoonlijke 
voorkeur, zodat men prettig kan werken. Voor het telewerken thuis dient men een 
afgescheiden, rustige werkomgeving te hebben voor het uitvoeren van activiteiten die een 
hoge mate van concentratie vereisen. Daarnaast dient er een mogelijkheid te zijn om nabij 
medebewoners te werken, zodat men werk en het privéleven kan combineren. 

Telewerken kent vele voor- en nadelen. Vermindering van de reistijd en het werken in de 
privéomgeving worden als belangrijkste voordelen ervaren. Hoewel in veel studies wordt 
gezegd dat flexibele indeling van tijd een voordeel van telewerken is, blijkt uit deze studie dat 
men toch voornamelijk volgens kantooruren werkt. Dit wordt gedaan om drie redenen: om 
hetzelfde ritme aan te houden als gezinsleden, om in de gaten te houden dat men niet te 
veel uren werkt. Tijdens kantooruren is het ook makkelijker contact te leggen met collega's. 
Het voornaamste nadeel van telewerken is het verlies van contact op kantoor. Geen van de 
respondenten wil volledig vanuit huis werken, omdat men dan te veel informatie en sociaal 
contact met collega's zou missen. Ook komt als nadeel naar voren dat men 24/7 kan 
werken, waardoor men meer druk om te werken voelt en geneigd is meer uren te werken. 

r 



Samenvatting 

Aanbevelingen 

Naar verwachting zal het aantal telewerkers groeien. Daar moet bij de [her Jontwikkeling van 
woningen rekening mee worden gehouden. Aan de hand van de doelgroep moet worden 
bepaald wat de beste locatie is voor een werkomgeving in de woning en aan welke eisen die 
moet voldoen. Een andere optie een flexibele indeling van de woning. Hierdoor kan bij 
wisselende gezinssamenstelling en persoonlijke voorkeur de locatie van de werkomgeving 
aangepast worden. 

Het succes van het telewerken zal onder andere worden bepaald door het vinden van de 
optimale balans tussen de kenmerken van het werk, de telewerker en de thuissituatie. 
Vanwege het maatschappelijke belang, de actualiteit van telewerken en het feit dat hieraan 
door werknemers steeds meer waarde wordt gehecht, is vervolgonderzoek noodzakelijk. Zo 
kan een nog gedetailleerder beeld verkregen worden over de aspecten die - en de wijze 
waarop- van belang zijn voor de thuiswerkplek die de kenniswerker optimaal ondersteunt in 
zijn of haar werk. Door nader onderzoek kan worden bijgedragen aan het voor alle partijen 
(werkgever, werknemer en de maatschappij) optimaal inzetten van de mogelijkheden tot 
telewerk en daarmee het succesvol toepassen van telewerken. 
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Summary 

Introduetion and framework 

The development of information- and communication technology has changed our lives. 
Communication becomes tasterand easier by innovations as mobile telephony and internet. 
As a result of these innovations barriers like place and time decrease. ICT innovations also 
changed the way we work. Work can be done from home, on the way or at a place in the 
office not bounded by a fixed location. Working trom different locations within and outside 
the central office by ICT and with flexible hours is called 'telework'. Telework knows many 
differentiations and can be distinguished in three ways. First, telework can be performed 
from different locations: on the way and at clients (mobile telework), entirely trom home 
[telehomework] or trom a combination of places, including the office [multi-location 
telework]. Second, a differentiation can be made by the hours one teleworks: fulltime, part
time or incidental. Finally, teleworkers can be employed, hired or self-employed. 

Because of the variety of te lewark clear figures a bout the number of teleworkers and how 
they deal with telework are hard to find. Studies are ditticuit to compare, because definitions 
are not unambiguous. This study examines teleworkers who are teleworking trom home 
parttime or incidental (multi-location] and are employed. This group represent the largest 
part of the teleworkers in the Netherlands. Also, by studying this group the homework 
environment and the office can be compared. 

Notall professions are suitable for telework. Teleworkers need to have a certain amount of 
autonomy. Knowledge workers are aften capable to telework, because generally their tasks 
are performed by computer and usually they have a high level of autonomy. Knowledge 
workers are described in the literature as an individual with high levels of education or 
expertise and uses cognitive skilis for planning, decision making and problem solving. Mainly 
high skilied workers are teleworkers [ almast 24% of all high skilied workers are 
teleworkers). Therefore this study is confined with high skilied knowledge workers. 

Knowledge work can be defined as (Davenport et al., 1996): 

"the acquisition, creation, packaging. or application of knowledge. Characterized by 
variety and exception rather than routine, it is performed by professional or technica/ 
workers with a high level of ski// and expertise . .. ·~ (p. 54) 

Th ere are three kinds of knowledge workers: knowledge generators, knowledge 
transmitters and knowledge appliers. Each kind of knowledge worker farms a chain in the 
'production of knowledge'. Knowledge workers aren't exclusively one kind, but overall they 
can be categorized. 

When paid work is performed trom home, barriers between work and home decrease. 
which can lead to a mix of work and life in time and place. There are different requirements 
for the work environment at home than for the office. Aspects exclusively for the work 
environment at home are the work-life balance, ICT requirements and remote interaction. In 
many studies the necessity of improvements of the work environment at home are being 
emphasized. So far, however. limited research of the physical work environment and layout 
at home has been done. 
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Telework knows many advanteges and disadvantages for the employee, employer and 
society. The pres and cons aren't the same for every telework situation. They depend on the 
kind of telework, bath location and amount of hours being worked outside the office. 

Advanteges of telework 

A better balance of time between work and home is one of the most cited advanteges of 
telework. Less work-home and home-work conflict will occur by an improved balance. More 
aften in a family bath parents work. Because of this trend the need to adjust work hours will 
increase in more families, so parents can, for example, bring their children to school. 

Often, with the implementation of telework, a company chooses for 'hotdesking' in the office. 
With hotdesking desks are being used by different people, using them on different hours 
during the day. Hotdesking can result in lower casts for workplaces, square meters and 
energy casts. Also, telework can decrease sick leave and increase productivity and 
satisfaction levels. Studies show that companies who facilitate telework appear to be more 
attractive for employees and employees become more loyal. Employees demand more and 
more flexibility and autonomy. Through telework these demands can be met. Different 
studies show telework can increase the feeling of autonomy. Th is increased feeling of 
autonomy is the result of the ability of te lewarkers to arrange work hours themselves, that 
they are managed by oubput and the control over the workplace. 

Through telework an employee (and the employer) can save time and money by choosing to 
avoid spiking hours or to stay and workat home. The ma in reason for the govemment to 
stimulate telework is to decrease traffic jams. Telework nat only saves the employee and 
employer time and money, but also the government. They have to invest less in 
infrastructure and the mobility problem. Also the public transportation is crowded during 
spiking hours. Telework can bning relief for public transportation as well. The potentiel 
environment effect of telework is big, if implementon a wide-scale. Telework has positive 
consequences for environmental aspects like, exhaustion of fossil fuel, less pollution of 
emission and noise and space invasion of infrastructure. 

Disadvantages of te lewark 

Same employees fear social and professional isolation with telework. In the office there is a 
chance of unplanned interaction with colleagues [for example a talk at the coffee machine). 
During this unplanned interactive people can share personal and professional information. 
Also when working in the office, people hear conversations of others, which gives them 
information about what is going on. With the implementation of telework attention is needed 
for solutions of knowledge transfer and interaction. Managers are afraid to lose control, 
because of less face-to-face contact with employees. Study shows the relation only 
deteriorates when employees telework a considerable degree. 

Telework can lead to nat only to positive results for work-life balance, but can also lead to 
negative results. The physical barrier between work and home fades, which can result in 
conflict. People have two roles to fulfil in the home, the worker and the private person. 
Particularly for parents it is hard to separate these roles. With telework people can work 
24/7 and this can bring pressure to work more hours. 

Definition of the thesis 

The physical environment of the teleworkers' home influences the quality of telework. Wh en 
the physical environment is nat sufficient, the quality of telework decreases. The 
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requirements of the work environment at home result trom the characteristics of the work, 
but also trom the teleworker. 

The aim of this study is defined as followed: 

Mapping the requirements of the work environment at home, resulting trom the 
characteristics of the work, the te/eworker and the s1tuation, to achieve a better quality of 
telework. 

The thesis is defined as: 

Which requirements of the work environment at home resu/t trom the characteristics of 
the work, de personaf characteristics and what is the influence of a certain s1tuation? 

Conceptual model 

The conceptual model shows the context between the different aspects which are examined 
in this study. 

Charm:teristics of the 
werk {a] 

Charactensttcs of the 
telewol'ker (b) 

The thesis is divided in the following questions: 

Requirement of the work 
envtronment at home (c) 

Which types of telework are there and which aspects are relevant tor this study? 

Wh i eh characteristics of work are relevant for this study? [a J 

Which characteristics of the teleworker are relevant tor this study? [bJ 

Which situations can occur during telehomeworking and are relevant tor this study? [dJ 

Which requirements of the work environment at home result trom the characteristics 
ofwork? [IJ 

Which requirements of the work environment at home result trom the characteristics 
of the teleworker? [liJ 

Wh at is the influence of the situation on the context between the two types of 
characteristics and the requirements of the work environment at home? (IIIJ 

Literature and field study 

A literature and field study are performed for this research. For the field study interviews 
where held [see annex 2J, sa qualitative information could be collected and if necessary 
further information asked. Mainly knowledge generators and a tew knowledge appliers 
where interviewed. 
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Characteristics of the work [a] 

As stated in the introduction, knowledge workers are aften suited for telework. Though, nat 
all knowledge wil! be able to work [entirely] location and time independent. The following 
dimensions affect where, when and how work can be executed: 

lnteractivity. the degree of interaction needed to perfarm the work. 

Place. the degree in which the work is bounded at a certain place. 

Proximity. the distinction between actlvities which need to be performed at the 

same location with other specific tasks and actlvities which can be performed 
independently. 

Time. the distinction between tasks which need to be performed at certain hours 

and tasks which can be performed independent of time. 

Physical requirements of the work result mainly trom the type of activity which is performed. 
Sa, for this study it is necessary to describe the actlvities of a knowledge worker. No fitting 
classification of actlvities were found in the literature. Therefore, a new list is composed 
trom the information found in the literature [see table below]. This list is used during the 
field study. 

The field study shows that mainly actlvities which need a high level of concentration are 
being performed at home. At the office people are aften distracted and disturbed by 
colleagues. Mostly actlvities are carried out by computer. Forsome actlvities teleworkers 
nat always use the computer, like 'absorb information' and 'review'. 

Besides actlvities which need a high level of concentration, actlvities which demand less 
concentration are carried out at home. These actlvities are nat always done in the work 
environment. In this case teleworkers aften choose to work in the !living spaces, like the 
living, kitchen ar garden. Ouring these tasks people can be in proximity of family, the TV ar 
music. This is seen as a great advantage of telework at home, because the tasks are less 
percieved as 'real work'. In this way one can work in a relaxed environment. 

The degree of direct interaction needed for work is decisive for the amount of hours one 
canj wants to workat home. People preter face-to-face contact tor direct interaction, even 
though the means are available to do this through ICT. Direct interaction through ICT 
misses a lot of non-verbal information and when several persons participate it is hard to 
follow. 
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Characteristics of the teleworker [b) 

Like shown in the conceptuäl model, nat only characteristics of work, but also of the 
teleworker influences the requirements of the work environment at home. The literature 
study shows that age, gender, household composition and personal work style and 
preferences have influence. Ta examine the influence of personal work style and 
preferences the Big Five theory is used. This theory describes a nes work style by five 
themes: emotional stability, extraversion, openness for experiences, agreeableness and 
conscientiousness. 

Unlike the literature study, the field study shows na context between age and gender and 
the requirement of the work environment at home, though household composition and 
personal preferences do. Household composition affect the choice when and where one 
works. There is a clear division, which involves the personal preferences. The one half finds it 
preferabie to workin the sa me environment as the partner, while the other half chooses to 
workat the office when the partner is at home. And the one half likes to take the children 
from school between work, while the other half does natworkat home when the children 
are there. Every teleworker has other preferences, but it is hard to describe this in certain 
categories (like the dimensions of the Big Five theory). 

Situation [dJ 

The expectation is that situations which occur incidental influence the requirements of the 
work environment at home. Distinction is made by work situations, household situations, 
personal situations and weather conditions. lt appears that work situations mainly affect the 
number of hours one works, for example when one has a deadline. Household situations 
affect mainly the choice to work at home ar the office, depending on the presence of family 
members. The personal situation has a minor impact. Like said before, people work 
primarily according office hours. Though, some teleworkers sport between workof do 
groceries. When weather conditions making it hard to travel (like glazed trost] people aften 
choose to work at home. 

Work environment at home (1. 11. 111 and cl 

Boundary conditions for the possibilities of the workspace at home are given by the 
residence of the teleworkers. When we look at the work environment at home, the 
boundary conditions can be distinguished. Namely the physical, social and psychological 
work environment. No solid numbers about the dwellings of teleworkers in the Netherlands 
are found. 

Physical work environment 

The physical requirements resu1t mainly from the characteristics of the work. The activities 
one carries out, the use of ICT and the degree of concentration affect the choices of work 
location at home and the physical requirements. This study shows that available space, 
location in the residence, openness, size, view, Arbo requirements, sounds, (day]light and 
elimate are of significance. When choosing the location of the work environment at home, 
people consider which space is available. More than half of de respondents find the work 
environment nat optima I, but no other possibility is available. The location of the work 
environment is nat ideal for many respondents. The most camman complains are: 

that the work environment is toa close to spaces which family members are using, 
whereby one is disrupted aften; 

toa separate, whereby one experiences toa little of the family life; 

ar combined withother tunetion in the dwelling which do nat go well together, like the 
bedroom or living room. 
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The study shows all respondents want a clear boundary between work and home. Ouring 
private time people do nat want to see things related to work, like papers on the desks. And 
for the most part when people workat home, they do nat want to mix it with their private 
life. Size is a dissatisfier: if the work environment is toa small it lowers the satisfaction. The 
minimal size is twelve square meter. On the desks sufficient space is needed for papers 
besides space for the computer. For activities by laptop teleworkers almast always choose 
to work from their desk. lt is also preferabie to have enough space for an armchair ar sofa, 
sa people can sit in a relaxedjather position for reading. In the work environment enough 
power points and a good working internet conneetion is needed. View and ergonomie 
furniture are dissatisfiers a lso. The work environment needs to be free of auditory and 
visual impulses. Sufficient daylight and a good elimate are minimal requirements. When 
arranging the work environment one should take into account that sunlight doesn't glare on 
the screen. This can be achieved by situating the desk in a certain way, but also by sun 
blinds. Finally, the work environment need to provide a good climate. Therefore the 
possibility to open a window is preferable. Also the environment need to be isolated well, to 
keep the cold ar the warmth outside. Respondents a lso indicate that it is desirabie to 
regulate the temperature separately from the rest of the house. 

Socia/ work environment 

The social work environment is mainly determined by the characteristics of the teleworker 
(family members], but a lso by the characteristics of the work. Regarding the work 
environment, it is important to consider whether ar nat one wants to interact with family 
members. On the one hand, when performing certain activities one makes a consideration 
whether they want interaction with family members. When this is disturbing, one chooses (if 
possible] to workin a separate space. On the other hand, one considers whether they want 
to work in proximity of family members. lf this is the case, one chooses for activities with 
need a low degree of concentration. The remote interaction with colleagues should also be 
taken into account. lf there is significant background noise in the work environment at home 
ar one find it nat presentable for colleagues, one will be less likely to choose to call ar 
participate in a videoconference. The visual and auditory environment affects the interaction 
with colleagues. 

Psychologica/ work environment 

The psychological work environment involves how one perceives the environment. When 
setting up the work environment the perception and workstyle need to betaken into 
account. The psychological work environment is determined by the teleworker itself. 
Through the Big Five model an attempt was made to gain insight into the preferences and 
choises one makes regarding tlhe work environment at home and the consistency with 
personal workstyles. No strong relationships emerged during the fieldstudy. Though, it is 
shown that personal preferenee affects the choice of the work environment at home. Only, 
these could nat be described by the Big Five theory. 

Condusion 

In deciding to workat home one must nat only weigh whether the activities of the work are 
suitable, but also whether the personal situation, the work style and the work environment 
at home fit. 

When setting up the work environment one needs to consider the requirements resulting 
trom the characteristics of work, the household composition and the personal preferences. 
One must ask them self which functions they want close to the work environment and which 
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ones at a distant. Also, the work environment needs to be planned and designed with 
consideration of personal preferences, so one find it pleasant to work in. 

Only looking at the tasks and the possibility of setting up the work environment is not 
sufficient. The characteristics of the teleworker are also significant. Consideration must be 
given to the household composition, but also to the personal work style. Not every worker is 
fitted to workat home. An evaluation befare and during teleworking at home is advised, in 
this way one can get insight for which employees telework at home is efficient and for which 
it is not. For telework at home one should have a separate, quiet work environment for 
carrying out activities that require a high degree of concentration. In addition, a possibility to 
work in proximity of family members is wanted, so one can combine work and private life. 

Telework has many advantages and disadvantages. Reduction of travel time and working in 
the private environment are experienced as lkey benefits. Flexible use of time is mentioned in 
the literature as an advantage. The fieldstudy shows that one primarily works according 
office hours. This is done for three reasons: to keep the same rhythm as family members, to 
monitor that one does not work too many hours and during office hours it is more easy to 
contact colleagues. None of the respondents want to workat home fulltime, because too 
much information and social contact with colleagues would be missed. A disadvantage is 
also that one can work 24/7, so one feels more pressure to work and are tended to work 
more hours. 

Recommendations 

lncrease in the number of teleworkers is expected. With the [re]development of houses, this 
should be taken into account. Based on the target group the best location and 
requirements for the work environment should be determined. Another option is a flexible 
layout of the dwelling. Hereby, the la cation of the work environment can be adjusted with 
changing household composition and personal preferences. 

The success of telework, or the teleworker, wil I i.e. be determined by finding the optimal 
balance in the characteristics of work, the teleworker and the situation at home. Given the 
social importance, the actuality of telework and the fact that employees value telework 
more and more, further research is needed. This to get more detailed information about 
which aspects - and how - are significant for the workspace at home that optimally 
supports the knowledge worker in his or her work. Through further research contribution 
can be made to all parties (employer, employee and society] for optimum use of the 
opportunities of telework and hence a successful application of telework. 
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1 lnleidin 

1 Inleiding 

1 .1 Aanleiding 

De ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie [ICT] heeft ons leven in 
grote mate beïnvloed. Door innovaties a'ls mobiele telefonie en internet verloopt 
communicatie steeds sneller en eenvoudiger en is het mogelijk data op afstand uit te 
wisselen. Twintig jaar geleden hadden weinig mensen een mobiele telefoon. Nu heeft bijna 
iedereen er één en zijn mobiele telefoons ontwikkeld tot 'draagbare computers', zoals de 
PDA [Personal Digital Assistent) en de smartphone. Barrières als plaats en tijd worden 
door deze ontwikkelingen steeds meer vervaagd. Men kan een e-mail sturen tijdens het 
winkelen. of webcammen vanuit Nederland met vrienden in Australië. 

Innovatie op het gebied van ICT heeft ook de manier van werken veranderd. 
Dataverspreiding via ICT wordt op grote schaal ingezet en communicatie door middel van 
bijvoorbeeld e-mail is niet meer weg te denken. Door gebruik te maken van ICT is ruimte 
gecreëerd voor een vrijere manier van werken. Steeds meer bedrijven hebben hierdoor 
flexibele werkplekken en -tijden. De werknemer hoeft niet meer fysiek aanwezig te zijn op 
kantoor om bepaalde werkzaamheden uit te voeren of te communiceren met collega's en 
klanten. Dit kan immers ook via !CT-toepassingen als e-mail en videoconferentie. Het gevolg 
hiervan is dat werk kan worden uitgevoerd vanuit huis. onderweg of op een plek op kantoor 
die niet meer gebonden is aan een vaste locatie. De mogelijkheid om op afstand te werken 
onder flexibele werktijden met behulp van ICT wordt 'telewerken' genoemd. Telewerken kent 
verschillende verschijningsvormen: 

Mobiel telewerken: het telewerken op meerdere plaatsen buiten kantoor, hierbij kan 
gedacht worden aan vertegenwoordigers. Mobiel werken wordt ook wel nomadisch 
telewerken genoemd. 

Telethuiswerken: het telewerken dat volledig vanuit huis wordt uitgevoerd. 

Werken op locatie: het telewerken in een satellietkantoor of telecentrum. Een 
satellietkantoor is een locatie die speciaal door een bepaald bedrijf is opgezet, een 
telecentrum wordt gebruikt door meerdere ondernemingen. Werken op locatie wordt 
vaak gedaan dichter bij huis, zodat reistijd wordt verkort en files vermeden. 

Multi-locational telewerk: telewerken vanuit verschillende locaties. Hier valt mobiel 
telewerken onder, maar ook het gedeeltelijk telewerken vanuit huis en kantoor. 

Dit onderzoek zal zich richten op de thuiskant van het telewerken, in het bijzonder het 
gedeeltelijk telewerken vanuit huis. Hiervoor is gekozen omdat dit de grootste groep 
telewerkers in Nederland is. Het gedeeltelijk vanuit huis werken valt onder multi-locational 
telewerk. 

1 .1. 1 De telewerker 

Niet alle beroepen zijn geschikt voor de invoering van het telewerken. Telewerkers moeten 
onder andere een bepaalde mate van autonomie in hun werk hebben. Uit de Nationale 
Enquete Arbeidsomstandigheden [NEA) 2D09 blijkt dat voornamelijk hoger opgeleiden 
telewerken. Bijna 24% van alle hoger opgeleide werkenden telewerkt [Koppes et al. , 201 0). 
Het aandeel telewerkers is het hoogst binnen de ICT, financiële en zakelijke dienstverlening 
en het onderwijs. Het aantal bedrijven die de mogelijkheid bieden tot telewerken ten opzichte 
van bedrijven die dat niet doen stijgt naar mate het aantal werknemers die zij in dienst 
hebben toeneemt. Tevens blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistieken [CBS) 
[2005) dat de meeste telewerkers een fulltime baan hebben en dat meer mannen 
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telewerken dan vrouwen. In 2005 kwam telewerken onder .mannen tweemaal zo vaak voor 
als bij vrouwen (CBS, 2005]. In 2009 telewerkte 15,3% van de werkende mannen en 
10,7% van de vrouwen [Koppes et al., 201 0]. 

Voor dit onderzoek is gekozen om de onderzoeksgroep te beperken tot kenniswerkers. 
Sulek en Marucheck [ 1994) beschrijven de kenniswerker als "een indivtdu dat beschtkt over 
een hoog opleidingsniveau en/ of expertise in een bepaald gebied en gebrwk maakt van 
cognitieve vaardigheden voor plannen, beslissingen nemen en het oplossen van complexe 
problemeri' [p. 5). Er is voor kenniswerkers gekozen, omdat zij met informatie werken, de 
werkzaamheden veelal middels de computer uitvoeren en over het algemeen over hoge 
mate van autonomie beschikken, wat hen geschikt maakt om te telewerken. Van alle 
telewerkers zijn de meesten kenniswerkers. 

1.1.2 Ontwikkeling 

Telewerken bestaat al langer. maar vanaf de jaren '90 begon het in Nederland pas echt op 
gang te komen. Vanuit Japan, via Amerika, werd de trend gezet. Door het beter, sneller en 
goedkoper worden van (breedband]internet, computers en laptops kon het aandeel 
telewerkers groeien. Eind jaren '90 werd telewerken, onder andere door krapte op de 
arbeidsmarkt, ingezet om hoogopgeleiden aan te trekken en te behouden. In deze tijd 
groeide het percentage telewerkers het snelst en was Nederland zelfs koploper in Europa. 
Het aandeel telewerkers ligt in Nederland nog steeds boven het gemiddelde van de EU 
(figuur 11, Eurofound, 201 0). 
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Figuur 1 Percentage werknemers die tenminste een kwart van de tijd telewerken 
(Bron: Eurofound, 201 0] 

Het percentage telewerkers in Nederland bedroeg 13,2% van de werkzame 
beroepsbevolking in 2009 (Koppes et al., 201 0), in 2004 was dit volgens het CBS (2005) 
nog 4%. In 2004 had 72% van de bedrijven met meer dan 500 werknemers telewerkers in 
dienst [CBS. 2005). Opvallend is dat cijfers over het aantal telewerkers tussen onderzoeken 
verschillen. Dit komt voornamelijk doordat de definitie van telewerk niet eenduidig is en per 
onderzoek verschilt. 

De verwachting is dat de komende jaren het aandeel telewerkers nog verder zal stijgen. Ook 
zal waarschijnlijk het aantal uren dat men vanuit huistelewerkt groeien (NV A. 201 0]. 
Telewerken is een onderdeel van de populaire term 'Het Nieuwe Werken' en heeft hierdoor 
weer opnieuw de aandacht getrokken. Momenteel wordt er geschat dat er ongeveer 1 ,6 
miljoen van de B miljoen werkenden telewerken (Blauw Research, 201 0). Hoe snel het 
aantal telewerkers zal stijgen is moeilijk te zeggen. Dit is ondermeer afhankelijk van de mate 
waarin telewerken op weerstand van werknemer en werkgever stuit. 
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1.1 .3 Oe werkplek thuis 

Er is reeds veel onderzoek gedaan naar de fysieke ,indeling van kantoren (Becker & Steele, 
1995; Brown, 2008; Rashid et al., 2006]. Dit wordt niet voor niets gedaan. De fysieke 
omgeving heeft invloed op de werknemer, de werkgever en het werk. Oe werkplek dient zo 
ingericht te worden dat deze een optimale bijdrage levert aan de productiviteit [Visscher, 
2005). Hierbij moet gedacht worden aan een ergonomische werkplek, een werkplek met zo 
weinig mogelijk visuele en auditieve afleidingen en korte loopafstanden naar faciliteiten. 

Aan de werkplek thuis worden andere eisen gesteld dan aan de werkplek op kantoor [Ward 
en Shabna, 2001]. Het huis is een plek van veiligheid, vrije tijd en privacy. Wanneer betaald 
werk vanuit huis wordt uitgevoerd, kan dit een inbreuk vormen op deze aspecten. Fysieke 
barrières tussen thuis en werk worden met telewerken verkleind, met als gevolg dat werk 
en privé door elkaar kunnen lopen. Het is daarom zaak om de werkplek zo in te richten, dat 
het werk zo min tot mogelijk inbreuk leidt op de privésfeer als dat ongewenst is. Dit geldt ook 
andersom, het is niet wenselijk dat de privésituatie invloed heeft op het werk. 

Wat een werkplek thuis effectief maakt is een belangrijke vraag, niet alleen voor de 
telewerker, maar ook voor de organisatie [Ng, 201 0]. Het thuiswerken kan bijvoorbeeld de 
concentratie verhogen, maar ook verlagen door de aanwezigheid van medebewoners. 
Tevens kan door de fysieke afstand tussen collega's kennisdeling veranderen, bijvoorbeeld 
doordat [on ]geplande face-to-face interactie afneemt. Zo zijn er vele factoren die door de 
fysieke omgeving worden beïnvloed en het is daarom noodzakelijk deze te onderkennen, 
teneinde de werkplek thuis effectief te laten zijn. 

In verschillende studies wordt de noodzaak tot de verbetering van de werkplek en zijn 
omgeving thuis benadrukt (Kemerling, 2002; Nickson & Siddons, 2003]. Tot nu toe is er 
beperkt onderzoek gedaan naar de fysieke werkomgeving van de telewerker thuis [Jensen, 
2007; Ng, 201 0]. Siha en Manroe [2006] benadrukken het belang van inzicht in 
omgevingsfactoren met betrekking tot telewerken en zien ruimte om hier verder onderzoek 
naar te doen. Kaufman-Scarborough [2006] beveelt aan om verder onderzoek te doen naar 
de ruimtelijke indelingen van de thuiswerkplek en naar de ruimtelijke verdeling tussen werk 
en privé. 

1.2 Vraagstelling 

Oe fysieke omgeving van de telewerker thuis heeft invloed op de kwaliteit van het 
telewerken. Wanneer de fysieke omgeving niet voldoet aan de eisen die vanuit de 
kenmerken van het werk en de kenmerken van de telewerker naar voren komen, kan de 
kwaliteit van het telewerken dalen. In figuur 2 is weergegeven hoe de verschillende aspecten 
van dit onderzoek zich tot elkaar verhouden. Uit de kenmerken van het werk [a) komen eisen 
naar voren ten aanzien van de werkomgeving thuis (verband IJ. Zo kan bijvoorbeeld een 
bepaalde activiteit voldoende daglicht vereisen, waardoor een zolderkamer zonder daklicht 
niet afdoende is. Tevens komen er eisen aan de werkomgeving thuis [c) naar voren vanuit de 
kenmerken van de telewerker [b en verband 11). Als de telewerker bijvoorbeeld een lage 
concentratiespanne heeft, kan het nodig zijn om in een afgescheiden ruimte te werken. 
Vanuit de kenmerken van de telewerker ontstaan niet alleen eisen, maar ook de condities 
van de werkomgeving thuis. Hiermee wordt bedoeld dat de woning van de telewerker 
bepaalde mogelijkheden en restricties biedt ten aanzien van de werkomgeving. Daarnaast is 
de situatie [dj op een bepaald moment van invloed op de werkplek (interactieverband 111). Het 
kan nodig zijn om nabij de kinderen te werken om een oogje in het zeil te kunnen houden. Of 
als er bijvoorbeeld veel mensen aanwezig zijn in de woonkamer, kan het gewenst zijn om in 
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een andere ruimte te werken, terwijl als er niemand thuis is men de voorkeur kan hebben 
om de woonkamer te gebruiken. 

1.2.1 Doelstelling 

Voor dit onderzoek is de volgende doelstelling gedefinieerd: 

Het in kaart brengen van de eisen aan de werkomgeving thuis, voortkomende wt de 
kenmerken van het werk, de telewerker en de s1tuatie, teneinde een betere kwaltteit van 
telewerken te bewerkstelligen. 

1.2.2 Probleemstelling 

De probleemstelling is als volgt gedefinieerd: 

Welke eisen worden er aan de werkomgeving thuis gesteld vanwt de kenmerken van het 
werk en de persoonskenmerken van de telewerker, en hoe is de s1tuatie op een bepaald 
moment daarop van invloed? 

1.2.3 Conceptueel model 

In het conceptueel model [figuur 2) is getracht inzichtelijk te maken welke sspecten in dit 
onderzoek worden onderzocht en hoe deze zich tot elkaar verhouden. 

Kenmerken van het 
werk (a) 

Kenmerken van de 
telewerker (b) 

Figuur 2 Conceptueel model 

Situatie (d) 

111 

De volgende deelvragen zijn hierbij opgesteld: 

Eisen aan de werkomgeving 
thuis [c) 

Welke vormen van telewerken zijn er en welke aspecten zijn voor dit onderzoek 
relevant? 

Welke kenmerken van het werk zijn relevant voor dit onderzoek? (a) 

Welke kenmerken van de telewerker zijn relevant voor dit onderzoek? (b) 

Welke situaties kunnen zich voordoen tijdens het telethuiswerken en zijn relevant voor 
dit onderzoek? (dj 

Welke eisen worden er gesteld vanuit de kenmerken van het werk ten aanzien van de 
werkomgeving thuis? [IJ 

Welke eisen worden er gesteld vanuit de kenmerken van de telewerker ten aanzien van 
de werkomgeving thuis? (11) 
Hoe is de situatie van invloed op de relaties tussen de twee soorten kenmerken en de 
gestelde eisen ten aanzien van de werkomgeving thuis? [111) 

De werkgever !iS in het conceptueel model niet meegenomen, omdat deze geen 
rechtstreekse eisen kan stellen aan de werkomgeving thuis. Wel kan de werkgever eisen 
stellen aan het geleverde wenk van de werknemer, waardoor de eisen indirect wel worden 
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gesteld. De Arbo-eisen ten aanzien van de werkplek thuis worden in paragraaf 2.3.2 
besproken. 

1.3 Relevantie 

Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant, omdat het kennis toevoegt omtrent de invloed 
van de thuiswerkplek op de kwaliteit van telewerken. Verschillende literatuur geeft het 
belang aan van meer onderzoek naar de thuiswerkplek, zoals beschreven in paragraaf 1.1 
(Jensen, 2007; Ng, 201 0; Siha & Monroe, 2006). Ook 'is Nederlandse literatuur over dit 
onderwerp schaars. 

Daarnaast kent dit onderzoek ook praktische relevantie op economisch, sociaal, 
verkeerstechnisch en milieutechnisch vlak. Dit wordt in de volgende paragrafen besproken. 

1.3.1 Economie 

Bedrijven zijn, met name in tijden van economisch slechtere tijden, op zoek naar manieren 
om de kosten zo laag mogelijk te houden en de baten zo hoog mogelijk. Facilitaire kosten 
zijn, na personeelskosten, de grootste kostenpost. Met de invoering van telewerken wordt 
vaak op kantoor één werkplek gedeeld door verschillende mensen die de plek op 
verschillende tijden gebruiken (hotdesking]. Op deze manier wordt er bespaard op het 
aantal werkplekken en het aantal vierkante meters. Hierdoor dalen ook de energiekosten, 
doordat er minder energie verbruikt wordt door bijvoorbeeld computers, airconditioning en 
lampen. Tevens blijkt dat bij telewerken het ziekteverzuim lager ligt en de productiviteit en 
het satisfactie niveau hoger [Felstead et al, 2005; Harpaz, 2002; Kurland & Bailey, 1999]. 
Tot slot kan er ook nog bespaard worden op reiskosten, aangezien werknemers minder 
hoeven te reizen naar kantoor of klanten. 

In de toekomst kan er krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Deze krapte wordt onder 
andere veroorzaakt door de vergrijzing. Hierdoor zullen bedrijven meer moeite moeten doen 
om werknemers aan te trekken en te behouden. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die 
telewerken aantrekkelijker zijn voor werknemers en dat werknemers in zo'n organisatie 
loyaler zijn [Harpaz, 2002; Kurland & Bailey, 1999]. Werknemers eisen steeds meer 
flexibiliteit en autonomie [Walrave & Oe Bie, 2005), onder andere omdat werken vaker 
gecombineerd wordt met persoonlijke ontwikkeling, kinderen opvoeden, sport en 
huishouden. Door middel van telewerken kan aan deze eisen tegemoet gekomen worden. 

Tevens kan telewerken een uitkomst bieden bij ongunstige weersomstandigheden. Mocht 
het niet mogelijk zijn om op kantoor te komen door bijvoorbeeld hevige sneeuwval, dan 
kunnen telewerkers toch doorgaan met hun werkzaamheden. 

1.3.2 Mobiliteit en milieu 

Vanuit de overheid is de voornaamste reden om thuiswerken te stimuleren het verminderen 
van de files. Dagelijks staan er kilometers file , vooral in de spits, wat werkgevers en 
werknemers tijd en geld kost. Door telewerken te stimuleren zal het woon-werkverkeer 
verminderen, omdat men vanuit huis kan werken. Ook kan de spitsdrukte worden 
verminderd, doordat telewerkers niet meer van negen tot vijf op kantoor aanwezig hoeven 
te zijn. Het bespaart niet alleen de werknemer en de werkgever tijd en geld, maar ook de 
overheid doordat zij minder hoeft te investeren in de infrastructuur en het 
mobiliteitsvraagstuk. 

Oe overheid onderzoekt de invoering van een kilometerheffing. Oe heffing per gereden 
kilometer zal waarschijnlijk meer bedragen t ijdens de spitsuren. Door middel van telewerken 



1 lnleidin 

kan de werknemer ervoor kiezen om buiten de spits te rijden, of om niet naar kantoor te 
gaan. Dat hier animo voor is blijkt uit onderzoek van Bijlsma et al. (201 0], uitgevoerd onder 
automobilisten die gebruikmaken van de ring van Amsterdam door middel van een online 
survey. Van de 950 respondenten overweegt 34 procent om de spits te mijden en 37 
procent van deze selecte steekproef om thuis te werken [Bijlsma et al. , 201 0]. 

Niet alleen op de weg is het druk in de spits, maar ook in het openbaar vervoer. Tijdens de 
spits zijn treinen vaak erg vol en worden er zelfs extra en/ of langere treinen ingezet. Ook 
hier kan telewerken verlichting in brengen, doordat telewerkers buiten de spits met het 
openbaar vervoer kunnen gaan of helemaal niet. 

Het potentiële milieueffect van telewerken, mits grootschalig toegepast, is hoog. 
Telewerken heeft een positief gevolg voor milieuaspecten, zoals minder uitputting van 
fossiele brandstoffen, minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder geluidhinder, visuele 
hinder en ruimtebeslag van verkeer. Dit wordt niet alleen bewerkstelligd doordat er minder 
mensen gebruikmaken van de auto en het openbaar vervoer, maar ook doordat auto's die 
niet in de file staan minder brandstof verbruiken en minder C02 uitstoten. 

Door telewerken ontstaat er minder behoefte aan vierkante meters kantoor. Dit betekent 
dat er minder kantoren gebouwd hoeven te worden, wat een gunstig effect heeft op het 
milieu. 

1 .3.3 Sociaal 

In steeds meer gezinnen werken beide ouders. Van de tweeoudergezinnen met minstens 
één minderjarig kind werkte in 2002 68% van beide ouders, in 2009 is dit gestegen naar 
77% (CBS, 201 0]. Het aantal gezinnen waarin beide ouders evenveel werken steeg, evenals 
het aantal uren dat de vrouw werkt [CBS, 201 0]. Er zal door deze trend, in steeds meer 
gezinnen behoefte zijn om werktijden aan te passen, zodat men bijvoorbeeld de kinderen 
naar school kan brengen. Door middel van telewerken kan er een betere balans tussen 
werk en privé gevonden worden, omdat er flexibel omgegaan kan worden met tijd en plaats. 

Voor gehandicapten die moeite hebben om op kantoor te komen, biedt telewerken ook een 
uitkomst. Door telewerken wordt de drempel om te werken voor deze groep sterk verlaagd, 
omdat zij vanuit hun [aangepaste] woning kunnen werken en minder naar kantoor hoeven te 
komen. 

1.4 Onderzoeksopzet en leeswijzer 

Allereerst wordt er gestart met een literatuuronderzoek. In de literatuurstudie zal worden 
getracht antwoorden te vinden op de onderzoeksvraag en de deelvragen. In aanvulling op 
het literatuuronderzoek zullen er interviews worden afgenomen. Tijdens deze interviews 
zullen er specifieke vragen worden gesteld om de gaten in het literatuuronderzoek in te 
kunnen vullen, maar ook open vragen om extra informatie te verkrijgen. Aan de hand van de 
literatuurstudie en de interviews kunnen uitspraken worden gedaan over de 
probleemstelling. Tot slot zullen er nog aanbevelingen worden gedaan voor verder 
onderzoek. 

Hoofdstuk één heeft gediend als introductie van het onderzoek, het beschrijven van het 
probleem en het definiëren van de vraagstelling. In hoofdstuk twee wordt het 
literatuuronderzoek beschreven. Hierin wordt de relevante literatuur besproken en waar 
mogelijk invulling gegeven aan de onderzoeksvraag. Oe beschrijving van de opzet voor het 
praktijkonderzoek wordt in hoofdstuk drie gegeven. Welke informatie ontbreekt na het 
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literatuuronderzoek en hoe deze informatie door middel van het praktijkonderzoek 
verkregen wordt, wordt in dit hoofdstuk aan de hand van het conceptueel model besproken. 
Hoofdstuk vier bevat de analyse van het praktijkonderzoek. In dit hoofdstuk worden de 
uitkomsten van de interviews en de getrokken conclusies hieruit besproken. Tot slot worden 
de conclusies welke uit het onderzoek naar voren zijn gekomen behandelt in hoofdstuk vijf. 
Tevens worden hier aanbevelingen ten aanzien van verder onderzoek. Ook wordt 
aangedragen hoe de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt kunnen worden. 
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2 Theoret1isch kader 

In dit hoofdstuk wordt de relevante literatuur binnen het kader van dit onderzoek besproken 
en voor zover mogelijk invulling gegeven aan de onderzoeksvraag. De groepen van 
variabelen in het conceptueel model zijn leidend bij de indeling van dit hoofdstuk. De 
volgende onderdelen komen in dit hoofdstuk aan de orde: 

De kenmerken van het werkworden als eerste behandeld [blok a van het conceptueel 
model, §2.1]. Deze paragraaf bestaat uit drie delen. Eerst wordt telewerken in het 
algemeen besproken, waaronder de ontwikkeling, definitie, belangrijke aspecten en voor- en 
nadelen. Vervolgens zal kenniswerk worden toegelicht, waaronder de definitie van 
kenniswerk, verschillende soorten kenniswerk en de activiteiten van het kenniswerk zullen 
worden beschreven. Deze paragraaf wordt beëindigd met de voorwaarden voor 
kenniswerkers om te kunnen telewerken. 

Vervolgens worden de kenmerken van de telewerker behandeld (blok b van het 
conceptueel model, §2.2]. Allereerst zal besproken worden hoe de Nederlandse 
telewerkpopulatie is opgebouwd. Daarna worden de persoonlijke werkstijlen uiteengezet. 

Tot slot wordt getracht, waar mogelijk, de eisen ten aanzien van de werkomgeving thuis in 
te vullen [blok c van het conceptueel model, §2.3]. Gestart wordt met het behandelen van 
de werkomgeving in het algemeen. Vervolgens zal de literatuur ten aanzien van de 
werkomgeving thuis behandeld worden. De werkomgeving thuis is een onderdeel van de 
werkomgeving in zijn geheel. De werkomgeving in zijn geheel is verschillend per telewerker. 
Het kan de werkomgeving op kantoor, onderweg in de trein, bij klanten en thuis omvatten. 

De situatie [blok d van het conceptueel model] is een groep van interactievariabelen. Deze 
variabelen worden niet apart worden besproken, maar in de drie paragrafen worden 
verweven. 

2.1 De kenmerken van het werk 

2 .1.1 Ontwikkeling van telewerk 

Het concept van telewerken is ontstaan in de jaren '70. Een belangrijke aanjager was de 
oliecrisis. Door het werk naar de werker te verplaatsen, in plaats van de werker naar het 
werk, werd het werkverkeer verminderd en kon er worden bespaard op de op dat moment 
extreem hoge kosten van brandstof. 

De grondlegger in het onderzoek naar telewerken is Nilles [1973]. Hij onderscheidt twee 
manieren van op afstand werken: teleworking en telecom muting. Nilles (1973] komt met de 
volgende definities: 

Teleworking elke vorm van vervanging van normaal werkgerelateerd verkeer door 
informatie technologie [zoals telecommunicatie enj of computers]. Hierbij wordt het 
werk naar de werkers verplaatst, ·in plaats van verplaatsing van de werkers naar het 
werk. 

Telecommuting periodiek buiten het hoofdkantoor werken. één of meer dagen per 
week, bij een klant, thuis of in een satellietcentrum. Het gaat hier om gedeeltelijke of 
totale substitutie van informatietechnologie voor het reizen naar het werk. Het accent 
ligt hierbij op reductie of eliminatie van het dagelijks werkverkeer. Telecommuting is een 
vorm van teleworking. 
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Bij 'teleworking' wordt telecommunicatie gebruikt om flexibel om te kunnen gaan met de 
locatie van het werk. Bij 'telecommuting' gebruikt men telecommunicatie om het reizen van 
en naar het traditionele kantoor te verminderen. Telecom muting' is een meer beperkt 
begrip, toegepast bij het elimineren van wGon-werkverkeer. 'Teleworking' omvat bijvoorbeeld 
ook het werken onderweg, in satellietkantoren, vanuit een hotel of welke plek dan ook buiten 
het traditionele kantoor. 

Door verdere ontwikkeling van ICT is het mogelijk geworden om werkzaamheden 
tegelijkertijd op verschillende locaties uit te voeren. Vanaf de jaren '90 zijn pc's en laptops 
steeds goedkoper geworden en is er in elk huishouden wel één te vinden. Ook internet heeft 
grote ontwikkelingen doorgemaakt; het is sneller en goedkoper geworden en glasvezel is al 
op de meeste plaatsen in Nederland beschikbaar. Hierdoor groeit het aantal telewerkers. 
Vanaf de jaren '90 ontstaat er meer onderzoek en literatuur naar telewerken (Huws, 1991; 
Kurland & Bailey, 1995; Gurstein, 1996; Duxbury et al. , 1998). 

2 .1.2 Definitie en aspecten van telewerken 

Oe eerder genoemde definitie van Nilles is erg breed en na meer dan dertig jaar is er nog 
steeds discussie over een eenduidige en ondubbelzinnige definitie van telewerk en 
telewerkers. Onderzoeken zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, omdat de definities niet met 
elkaar overeenkomen. Er is een verschil vanaf welke locatie men telewerkt [bv. onderweg, bij 
de klant en vanuit huis] en in frequentie (bv. volledig, wekelijks en incidenteel). Tevens worden 
er bij sommige metingen alle thuiswerkers meegenomen. 

In dit onderzoek wordt de volgende definitie aangehouden: 

'Telewerken is een alternatieve vorm van werken waarbij medewerkers de taken die 
normaal gesproken op een centrale plek [kantoor) uitgevoerd worden, ergens anders 
uitvoeren. Hierbij wordt via elektronische media gecommuniceerd met anderen binnen 
en buiten de oryanisatie" (Eizema, 201 0, p. 3). 

Door de jaren heen is er binnen de fiteratuur enige consensus bereikt over de verschillende 
typen telewerk. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van drie aspecten (o.a. Bailey & 
Kurland, 2002; Garrett & Oanziger, 2007; Sullivan, 2003). Ten eerste wordt er 
onderscheid gemaakt ten aanzien van de werklocatie: men kan mobiel telewerken 
[onderweg en bij klanten), telethuiswerken {volledig vanuit huis] of multi-location telewerken 
[een combinatie van plaatsen). Ten tweede verschilt het aantal uur dat men telewerkt: men 
kan fulltime {volledig) telewerken, parttime [gedeeltelijk) telewerken op van te voren 
bepaalde dagen en incidenteel telewerken op momenten dat het goed uitkomt, dat kan 's 
avonds, in het weekend of een niet vastgelegde dag zijn. Ten derde kan men in verschillende 
dienstverbanden werken. Bij dit aspect wordt onderscheid gemaakt of men in 1loondienst is, 
zich laat inhuren of een eigen bedrijf heeft. Een trend is dat men steeds vaker als 
zelfstandige zonder personeel [ZZP'er) en freelancer werkt. 

2 .1.3 Voor- en nadelen van het telewerken 

Ondanks dat er reeds meer dan vier decennia wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan 
naar de effecten van telewerken, is er nog geen consensus bereikt over de voor- en nadelen 
ervan. Onderzoekers komen tot verschillende bevindingen (Gajendran & Harrison, 
2007).Telewerken kent voor- en nadelen voor werknemer, werkgever en maatschappij. De 
voor- en nadelen zijn niet voor elke telewerksituatie hetzelfde. Dit is onder andere afhankelijk 
van het soort telewerken, zowel ten opzichte van de locatie van het telewerken als het 
aantal uur dat men buiten het centrale kantoor werkt. 
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Voordelen van telewerken 

Een aantal voordelen van telewerken is reeds besproken in hoofdstuk één, te weten: 

lagere facilitaire kosten 

lager ziekteverzuim 

hogere productiviteit en satisfactieniveau 

minder reiskosten 

minder personeelsverloop 

aantrekkelijke werkgever 

vermindering/eliminatie woon-werkverkeer (met als gevolg minder files en C02 
uitstoot) 

Een aantal voordelen, dat voor dit onderzoek van belang is en in relatie staat tot de 
hierboven genoemde voordelen, zal hieronder worden behandeld. 

Werk-privé balans 
Eén van de meest genoemde voordelen van het telewerken is dat men een betere balans en 
indeling van tijd tussen werk en privé kan vinden [Raghuram & Wiesenfeld, 2004). Door een 
verbeterde balans ontstaan er minder werk-privé en privé-werk conflicten en kunnen werk 
en privé elkaar zelfs stimuleren (Allen, 2001; Raghuram & Wiesenfeld, 2004). Hierdoor 
wordt het satisfactieniveau en het welzijn van de werknemer verhoogd, waardoor er minder 
ziekteverzuim ontstaat en minder verloop van personeel is [Felstead et al, 2005; Gajendran 
& Harrison, 2007; Harpaz, 2002; Kurland & Bailey, 1999) Tevens worden hierdoor de 
prestaties en de productiviteit positief beïnvloed [Konrad & Mangel, 2000). Het verbeteren 
van de werk-privé balans, dat door telewerken bewerkstelligd kan worden, heeft dus zowel 
voor werkgever als voor werknemer voordelen. 

Autonomie 
Autonomie is een belangrijke factor voor het presteren van een kenniswerker (Groot, 
2005). Verschillende studies hebben uitgewezen dat telewerken het gevoel van autonomie 
verhoogd [Gajendran & Harrison, 2007; Kurland & Bailey, 1999]. Dit verhoogde gevoel van 
autonomie is onder andere het gevolg van het feit dat telewerkers hun werktijden zelf 
kunnen inrichten, men op output gestuurd wordt en meer controle heeft over de werkplek. 
Directe [visuele] supervisie van managers ontbreekt. Verhoogde autonomie bevordert de 
betrokkenheid van de medewerker, de motivatie en bereidheid tot leren van nieuwe dingen. 
Ook kan men beter omgaan met stressvolle situaties doordat men zelf bepaald wanneer en 
hoe men het werk indeelt (Bakker & Demerouti, 2007). Door middel van telewerken kan 
men beter omgaan met werk-privé conflicten, waardoor dit een verlaging oplevert van de 
werkstress [Raghuram & Wiesenfeld, 2004). Hierdoor wordt een positieve bijdrage 
geleverd aan de gezondheid en het welzijn (Bakker & Demerouti, 2007]. 

Het geven van vertrouwen en de mogelijkheid tot zelfsturing is wat het managen van 
telewerkers moeilijk maakt. Voor managers vereist dit een omschakeling in denken en 
werken, omdat ze op output moeten gaan sturen, geen voortdurende directe supervisie 
meer hebben en de werknemer meer vertrouwen moeten geven. 

Nadelen van telewerken 

Naast voordelen kent telewerker ook nadelen. Hieronder worden de nadelen, welke van 
belang zijn voor dit onderzoek besproken. 

Contact met kantoor 
Verminderd face-to-face contact van een werknemer betekent een verminderde social 
presence. Social presence is door Gunawardena & Zittie (1997) gedefinieerd als "the 
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degree to which a person is perceived as a "real person" in mediated communication. The 
capacity of the medium to transmit information a bout facial expression, direction of gaze, 
posture, dress, and nonverbal cues all contribute to the degree of social presence of a 
communications medium." [p. 9] Face-to-face contact wordt beschouwd als het medium 
met de hoogste social presence. Door de verlaagde social presence kunnen er minder 
hechte [werk]relaties met collega's en leidinggevenden ontstaan. Managers zijn bang om 
controle te verliezen door verminderd face-to-face contact met werknemers en minder 
hechte werkrelaties I(Kurland & Cooper, 2002]. Gajendran & Harrison (2007] verwachtte 
dat hoe minder men aanwezig zou zijn op kantoor, hoe meer de l(werk]relatie hieronder zou 
leiden. Echter, uit hun onderzoek bleek dat dit niet het geval is. Bij parttime telewerkers werd 
de band zelfs verbeterd. Als verklaring wordt gegeven dat men zich bewust is van de kans 
op een minder hechte werkrelatie en daardoor juist alert is op het onderhouden van het 
contact; de werknemer houdt de manager meer up-ta-date over de voortgang en de 
manager zoekt vaker contact met de werknemer. Goede relaties met collega's en 
leidinggevenden verhogen de kans op carrière. Gajendran & Harrison (2007] verwachtte in 
hun studie dat men een verminderd loopbaanperspectief zou hebben als men zou 
thuiswerken, maar dit onderzoek wees echter uit dat het niet zo is. Wel kan door 
verminderd contact met kantoor de betrokkenheid en loyaliteit afnemen (Kurland & Bailey, 
1999]. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat een verminderde sociale ondersteuning van 
collega's en managers wordt ervaren waardoor de werkstress juist kan toenemen 
[Raghuram & Wiesenfeld, 2004]. 

Sommige werknemers vrezen voor sociaal en professioneel isolement wanneer zij gaan 
telewerken (Kurland & Bailey, 1999]. Op kantoor is de kans aanwezig op ongeplande 
interactie met collega's. Een bekend voorbeeld is het praatje bij de koffieautomaat. Tijdens 
deze ongeplande interacties kan men persoonlijke en professionele informatie delen. Tevens 
hoort men op kantoor gesprekken van anderen. Hierdoor wordt er informatie verkregen 
over wat er gaande is op de werkvloer. Daarom dient er, wanneer men overgaat op 
telewerken, actief naar oplossingen gezocht te worden om kennisdeling en interactie te 
stimuleren. 

Werk-privé balans 
Telewerken heeft niet alleen positieve gevolgen voor de werk-privé balans, maar ook 
negatieve. Oe fysieke barrière tussen werk en privé worden vervaagd, waardoor dit kan 
leiden tot conflict [Ouxbury et al., 1998; Suilivan et. al., 201 0]. Men heeft twee rollen binnen 
de woning: de werker en privépersoon. Met name voor ouders is het moeilijk om deze rollen 
duidelijk te scheiden (Raghuram & Wiesenfeld, 2004]. Hierdoor kan het privéleven tot 
inbreuk leiden op het werk en vice versa [Golden et. al., 2006]. Men kan te allen tijde 
werken, waardoor de verleiding enjof druk bestaat om meer uren te werken dan dat men 
zou doen als men op kantoor werkt [Bailey & Kurland, 2002]. 

2.1.4 Kenniswerk 

Zoals besproken in hoofdstuk één zal dit onderzoek beperkt worden tot de doelgroep 
kenniswerkers. Een eenduidige en ondubbelzinnige definitie van kenniswerk is moeilijk te 
vinden. Kenniswerk omvat activiteiten die specialistische kennis of taken vereisen of het 
creëren van nieuwe kennis. Kenniswerk richt zich voornamelijk op het creëren enjof 
toepassen van informatie of kennis om waarde te creëren. 
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Suleken Marucheck (1994) beschrijven de kenniswerker als: 

"een individu dat beschikt over een hoog opleidingsniveau en/ of expertise in een bepaald 
gebied en gebruik maakt van cognitieve vaardigheden voor plannen, beslissingen nemen 
en het oplossen van complexe problemen." (p. 5) 

Davenport et al. (1996) definieert kenniswerk als: 

"the acquisition, creation, packaging, or application of knowledge. Characterized by 
variety and exception rather than routine, it is performed by professional or technica/ 
workers with a high level of sk1ll and expertise . . . '~ (p. 54) 

Voor dit onderzoek wordt de definitie van Davenport aangehouden, omdat dit de meest 
gangbare definitie in de literatuur is en goed aansluit bij de beschrijving van de kennisketen. 
In de literatuur wordt kennis namelijk vaak in een keten beschreven. Bhatt [2000) 
onderscheidt de volgende stappen in de 'productieketen van kennis': creëren, toepassen, 
distributie, review en herzien. Deze stappen staan niet op zichzelf, maar zijn onderling 
afhankelijk van elkaar. Bij het creëren van kennis kan men bijvoorbeeld ook kennis 
toepassen. Het CBS [2004) onderscheidt drie soorten kenniswerkers in 'de productieketen 
van kennis', refererend naar ontwikkeling, overdracht en toepassing van kennis: 

Kennisgenereerders. creëren nieuwe kennis door het manipuleren van informatie om 
nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor een bepaald probleem of creëren nieuwe 
concepten of producten. Beroepen waarbij het ontwikkelen van nieuwe kennis centraal 
staat zijn bijvoorbeeld laborant, wetenschappelijk onderzoeker en marktonderzoeker. 

Kennisoverdragers. dragen kennis over door middel van interactie met anderen, het 
delen van kennis kan middels face-to-face interactie, maar ook door bijvoorbeeld het 
schrijven van een adviesrap port. Tot deze groep worden leraren in het middelbaar- en 
voortgezet onderwijs, maar ook consultants en adviseurs gerekend. 
Kennistoepassers. zijn beroepen met als primaire activiteit het toepassen van 
verworven kennis en vaardigheden in het arbeidsproces. Voorbeelden hiervan zijn 
dierenarts, tandarts, accountant, medewerker [financiële] administratie en in- en 
verkoopberoepen. 

Kenniswerk valt echter vaak niet uitsluitend onder één categorie. Een kennisgenereerder 
kan bijvoorbeeld ook kennis toepassen. Wel kan gezegd worden dat de ene baan meer 
onder de ene categorie valt dan de ander. In dit onderzoek worden alle drie de soorten 
kenniswerkers meegenomen. 

2.1 .5 Activiteiten van de kenniswerker 

Holsapple & Singh [2001) hebben een model ontwikkeld waarin de productieketen van 
kennis is weergegeven {fig. 3). Het model is ingedeeld in twee levels. Het eerste level geeft 
de activiteiten van de kennisproductieketen weer, dit zijn de primaire activiteiten. Het 
tweede level toont de activiteiten op managementniveau, deze zijn contolerend en 
ondersteunend aan de primaire activiteiten. Dit model is een leidend model binnen de 
kennismanagementliteratuur. 
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Figuur 3 Knowledge chain model {Bron: Holsapple & Singh, 2001]. 

Schwartz et al. [2000] beschrijven drie pijlers binnen kennismanagement die bij 
kennisdeling van belang zijn: 

Verwerven: verwijst naar het proces van het verzamelen van kennis uit interne of 
externe bronnen en het opslaan in het geheugen van de organisatie. 

Organiseren: verwijst naar hoe het bedrijf de verworven kennis structureert, indexeert 
en formatteert, zodat het gemakkelijk gevonden kan worden. 

Distribueren: verwijst naar de mogelijkheid om de relevante kennis bij de juiste persoon 
op het juiste moment te krijgen. 

Voor dit onderzoek is het noodzakelijk om activiteiten van de kenniswerker op zo'n manier te 
beschrijven dat er een relatie gelegd l<an worden met eisen aan de werkomgeving. In de 
literatuur worden de activiteiten van de kenniswerker met een verscheidenheid aan 
detailniveaus en invalshoeken beschreven. Holsapple & Joshi (2002] geven in hun artikel 
een overzicht van deze literatuur (zie bijlage 1]. Veelal zijn deze activiteiten een afgeleide van 
de kennisproductieketen en blijft de beschrijving van de activiteiten op een abstract niveau. 
Voor het bepalen van eisen aan de werkomgeving voortkomende uit de verschillende 
activiteiten dient op een lager niveau bekeken te worden welke activiteiten een kenniswerker 
uitvoert. Koldijk et al. [2011] onderscheiden de activiteiten van de kenniswerker op een 
lager niveau [tabel 1]. 

Task label 
Read mail Program 
Write mail Write report/paper 
Organizejarchive data Sea.rch information 
Plan Read articlej text 
Make presentstion Make overview 
Create visualization Analyze data 

.. 
Tabel 1 Act1v1te1ten van de kenniswerker (bron: Koldijk et. al., 2011) 

Met behulp van de activiteitenlijst van Koldijk et. al [2011] kan wel meer gezegd worden 
over de eisen welke gesteld worden aan de werkomgeving. De lijst is echter niet volledig, 
omdat het zich alleen op activiteiten richt welke middels de computer worden uitgevoerd. 
Niet opgenomen in deze lijst is bijvoorbeeld face-to-face interactie. Het Centre for People 
and Building gebruikt een lijst van activiteiten waarbij onder andere rekening is gehouden 
met interactie en concentratie (Beijer, 2011]. Dit wordt gedaan omdat deze twee 
begrippen van invloed zijn op de eisen die worden gesteld aan de werkomgeving. De 
volgende activiteiten worden onderscheiden [tabel 2]: 
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Activiteit Omschrijving 

Algemeen bureauwerk Routinematig bureauwerk 

Ongestoord bureauwerk Bureauwerk waarbij men niet gestoord dient te worden 

Interactief bureauwerk Bureauwerk waarbij men interactie heeft of samenwerkt met 
een collega 

Gepland overleg Afgesproken overleg met [een) collega('s) 

Ongepland overleg Ad hoc over leg met (een) collega('s) 

Telefoneren Te lefaan gesprekken 

Lezen Lezen langer dan een half uur aaneengesloten 

Archiveren en Verwerken van documenten (bv. In mappen doen) en 
documentverzorÇJinÇJ inQekomen_post 
Overige activiteiten Alle activiteiten die niet passen onder één van de bovenstaande 

activiteiten 
. . ... .. 

Tabel 2 Act1v1te1ten en beschr11v1ng [bron: Be11er, 2011) 

Ook deze lijst is niet volledig genoeg voor dit onderzoek. Er is bijvoorbeeld bij gepland overleg 
niet duidelijk of dit face-to-face plaats vindt of via ICT. Tevens is bureauwerk te abstract en 
dient dit verder toegelicht te worden. In de literatuur is geen passend onderscheid in 
activiteiten van de kenniswerker gevonden. Daarom is besloten om een lijst samen te stellen 
uit de informatie gevonden in de literatuur {tabel 3]: 

Individueel Interactie 

Tabel 3 Lijst met activiteiten van de kenniswerker [Holsapple & Joshi, 2002; Beijer, 2011 ; Koldijk et 
al., 2010) 

In deze lijst is geen onderscheid gemaakt naar de mate van !CT-gebruik en de benodigde 
mate van concentratie. Bij verder onderzoek zal hier expliciet naar gevraagd moeten 
worden. 

2.1.6 Kenniswerk en telewerk 

Niet elke kenniswerker zal [volledig] locatie- en tijdonafhankelijk kunnen werken. Ware & 
Grantham [2007] komen met de volgende dimensies van werkgerelateerde activiteiten die 
van invloed zijn op waar, wanneer en hoe werk kan worden uitgevoerd: 

Interactiviteit. de mate van interactie die nodig is om het werk uit te voeren. Activiteiten 
kunnen volledig individueel zijn of vereisen dat er interactie enjof samenwerking is met 
collega's, klanten, enz. Ook is het van belang onderscheid te maken tussen het type 
interactiviteit: is er face-to-face contact nodig of kan de interactie per telefoon of email? 

Plaats. de mate waarin het werk is gebonden aan een bepaalde plaats [zoals een 
laboratorium, een geografische locatie of een bepaalde werkfaciliteit] of kan worden 
uitgevoerd vanuit verschillende plaatsen. 
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Nabijheid het onderscheid tussen activiteiten die op een gezamenlijke locatie met 
andere specifieke taken [en mensen) uitgevoerd moeten worden en activiteiten die 
onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd. 

Ti;d het onderscheid tussen taken die op een bepaald tijdstip moeten worden 
uitgevoerd, al dan niet tegelijkertijd met andere activiteiten, of activiteiten die volledig 
asynchroon en tijdsonafhankelijk kunnen worden uitgevoerd. 

Samen zijn deze dimensies van invloed op de vereiste !CT-ondersteuning, faciliteiten en 
werkomgeving voor werknemers en teams om effectief en productief zijn [Ware & 
Grantham, 2007] 

De distributie van relevante informatie en kennis tussen kenniswerkers is een 
aandachtspunt binnen telewerken. Zoals besproken in paragraaf 2.1.3 is de kans aanwezig 
dat, door niet aanwezig te zijn op kantoor, telewerkers bepaalde informatie en kennis niet 
krijgen. Tijdens het [tele)werken is het noodzakelijk informatie te verkrijgen van en te delen 
met collega's of klanten. Voor het verbeteren van de distributie en het delen van kennis in de 
telewerkomgeving, moeten telewerkers zich ervan bewust zijn dat er bepaalde nuttige 
kennis bestaat binnen de organisatie. Ook moet ervoor worden gezorgd dat relevante 
kennis en documenten goed verspreid en gemakkelijk te vinden zijn I[Schwartz et al., 2000]. 
Recente ontwikkelingen op het gebied van ICT kunnen kennisdeling bij telewerken 
verbeteren. Dit kan onder andere via email en intra net, maar ook door bijvoorbeeld 
werkgerelateerde 'social media'. Een andere technologie is videoconferentie. Hierbij wordt 
audio, video en communicatie-technologie gecombineerd voor interacties tussen (groepen) 
mensen (Allen, 2001 1. Middels nieuwe technologieën zijn telewerkers in staat om reai-time 
en online met anderen documenten te schrijven, te participeren aan brainstormsessies en 
white boards te delen. Tot slot dient men zorg te dragen voor veilige en betrouwbare 
internetverbindingen, vooral als men werkt met gevoelige informatie. 

2.2 De persoonskenmerken van de telewerker 

2.2.1 Opbouw van de Nederlandse telewerkpopulatie 

Gemiddeld wordt er door zestien procent van de werkende bevolking in Nederland 
getelewerkt, waarvan elf procent (gedeeltelijk) vanuit huis [Smulders, 2011). In 2009 was 
dit nog dertien procent (Koppes et al., 201 0). In tabel vier is weergegeven per categorie wat 
het percentage telewerkers is ten opzichte van het totaal aantal werkenden in deze groep. 
Bij het bepalen van deze percentages is geen onderscheid gemaakt tussen het aantal uur 
dat men 1[tele)werkt of het type werk wat men uitvoert. Van de werkende vrouwen telewerkt 
gemiddeld elf procent en van de werkende mannen vijftien procent [tabel4). Wanneer er 
gekeken wordt naar leeftijd dan blijkt dat van de werkende bevolking in de leeftijdscategorie 
1 5-29 jaar tien procent telewerkt, van 30-49 jaar vijftien procent en van 50-64 jaar dertien 
procent. Opvallend is dat van de laagste leeftijdscategorie het kleinste deel telewerkt. Dit 
komt onder andere doordat starters vaak liever aanwezig zijn op kantoor om zich zo beter 
te kunnen profileren. Ook kan het komen doordat het aandeel hoger opgeleiden laag ligt, 
gezien de afstudeerleeftijd. Het zijn namelijk vooral hoger opgeleiden die telewerken. Wat 
betreft de huishoudensamenstelling telewerkt tien procent van de 
alleenstaanden/eenoudergezinnen, dertien procent van de samenwonenden zonder 
kinderen en vijftien procent van de samenwonenden met kinderen. Wanneer de afstand tot 
het werk groter wordt, blijkt dat het percentage telewerkers toeneemt. 
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Telewerkpercentages van de wer·kende bevolking naar subcategorie 
Variabele Subcategorie Percentage telewerkers 
Geslacht Vrouw 11 

Man 15 

Leeftijd 15-29 jaar 10 
3049 jaar 15 
50-64 jaar 13 

Opleiding Laag (vbo of lager] 6 
Mldden [havo, mbo] 10 
Hoog [hbo, WO] 24 

Huishoudensamenstelling Alleenstaand/ eenoudergezin 10 
Samenwonend zonder kinderen 13 
Samenwonend met kinderen 15 

Tijd woon-werk verkeer 0-30 min./daQ 9 
(heen en weer) 31-90 min./ dag 13 

91-240 min.jdag 24 

Tabel4 Bewerking op Smulders, 2011 

2.2.2 Persoonlijke werkstijlen 

ledereen werkt op een andere manier en heeft andere voorkeuren ten aanzien van de 
werkomgeving. Aan de hand van de 'Big five theorie' kan er door middel van vijf dimensies 
iemands persoonlijkheid beschreven worden. Het model is gebaseerd op onderzoek naar 
alle woorden in onze taal waarmee persoonlijkheidseigenschappen worden aangeduid, wat 
resulteerde in de vijf dimensies. Elke dimensie kent uitersten van erg sterk tot erg zwak. Er 
is gekozen voor dit model. omdat de meeste andere werkstijlmodellen gericht zijn op het 
functioneren binnen een groep. De volgende dimensies worden onderscheiden 
(TestingTalents, 2011): 

Emotionele stab!liteJt(tegenover neuroticisme): de mate van veerkracht, en 
zelfverzekerdheid. 

Extraversie [tegenover introversie): de mate waarin iemand er de voorkeur aan geeft 
om actief bezig te zijn met anderen. 

Openstaan voor ervaringen/ creativiteit(tegenover consistent en voorzichtig): de mate 
waarin iemand nieuwsgierig, opzoek is naar uitdagingen en/ of creatief is 

Altrulsme/ vriendeli;kheid(tegenover vijandig en egoïstisch): de mate waarin iemand 
onbaatzuchtig is en compassie toon. 

Zorgvu/digheid(tegenover gemakzuchtig en spontaan): de mate van doelgerichtheid, 
planmatigheid en plichtsgetrouwheid. 

In het praktijkonderzoek zal gekeken worden of de scores in de vijf domeinen gekoppeld 
kunnen worden aan de eisen aan de werkomgeving. Verwacht wordt dat iemand die hoog 
scoort op introversie prettiger zal werken in een werkomgeving met veel privacy. Iemand die 
hoog scoort op vijandigheid zal naar verwachting territoriaal zijn en een eigen vaste 
werkplek willen. Iemand die hoog scoort op openheid/creativiteit zal naar verwachting veel 
waarde hechten aan de sfeer van de werkomgeving. Zo kunnen voor elk domein wellicht een 
aantal eisen aan de werkomgeving naar voren komen. 

2.3 De eisen ten aanzien van de werkomgeving thuis 

Deze paragraaf zal aan de hand van de bestaande literatuur invulling trachten te geven aan 
de fysieke eisen aan de werkomgeving thuis (blok d van het conceptueel model). Eerst wordt 
de werkomgeving in het algemeen besproken [§2.3.1 ). Daarna wordt de werkomgeving 
thuis behandeld [§2.3.2]. 
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2.3.1 De werkomgeving in het algemeen 

Hedendaagse werkplekconcepten zijn veelal ontwikkeld op basis van het activiteitenprofiel 
van de medewerkers. Door een werkomgeving te faciliteren passend bij het 
activiteitenprofiel, ontstaat een omgeving waarin optimaal gefunctioneerd en gepresteerd 
kan worden. Hierdoor wordt de productiviteit en de motivatie van de werknemer bevorderd, 
met als gevolg minder ziekteverzuim en verloop. Een trend binnen kantoorindelingen is dat 
er verschillende soorten werkplekken gecreëerd worden. Men heeft niet meer een vaste 
werkplek waar alle werkzaamheden worden uitgevoerd, maar er zijn verschillende 
werkomgevingen die ondersteunend zijn voor verschillende activiteiten. Zo kan gedacht 
worden aan een ruimte waar men geconcentreerd kan werken, een ruimte waar men 
samen kan werken, een ruimte voor een brainstormsessie en speciale vergaderruimtes. 
Men dient een afweging te maken waar en wanneer men werkt om zo efficiënt en effectief 
mogelijk te werken. Een juiste werkomgeving komt tot stand door een passende balans 
tussen de fysieke, de sociale en de psychologische werkomgeving. 

Fysieke werkomgeving 

De fysieke werkomgeving dient passend te zijn op individueel, groeps-en organisatieniveau. 
De basiseisen [zoals daglicht en klimaat] zijn minimale vereisten, maar er moet verder 
gekeken worden dan dat. Steeds meer wordt er per niveau een passende en 
ondersteunende fysieke omgeving gezocht. Op individueel en groepsniveau moet de 
werkomgeving aansluiten bij de werkzaamheden, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan de activiteitsafhankelijke werkplekken, een open indeling en rustige aankleding. Op 
organisatieniveau kan bijvoorbeeld gelden dat de huisvesting een bepaald imago moet 
uitstralen [als een organisatie staat voor milieuvriendelijkheid, zal het gewenst zijn dat men 
in een duurzaam gebouw gehuisvest is]. Tevens dient er aandacht geschonken te worden 
aan zogenaamde 'dissatisfiers'. Deze factoren leiden niet tot verhoogde tevredenheid, maar 
wanneer er niet aan voldaan wordt, leidt dit tot ontevredenheid i(Ng, 201 0]. Dit zijn 
bijvoorbeeld een slechte akoestiek, slecht werkende zonwering of het disfunctioneren van 
I CT. 

Sociale werkomgeving 

Bij de sociale werkomgeving gaat het om interactie. Bij het inrichten van een werkomgeving 
dient de afweging worden gemaakt of interactie gestimuleerd moet worden of juist niet. 
Interactie is van belang bij kennisdeling en betrokkenheid van medewerkers. Interactie kan 
echter nadelig zijn als men zich moet concentreren. Door een bepaalde routing in het 
gebouw, openheid en een strategische plaatsing van faciliteiten kan (on]geplande interactie 
bevorderd worden. 

Psychologische werkomgeving 

Bij de psychologische werkomgeving gaat het er om hoe iemand de omgeving ervaart. Dit 
hangt samen met persoonskenmerken. Zo kan iemand een kleurrijke omgeving als 
stimulerend ervaren terwijl een ander zich in zo'n omgeving> niet kan concentreren. 
Personificatie van de werkomgeving, herkenbaarheid en territorium zijn aspecten die vallen 
onder de psychologische werkomgeving. Factoren zoals leeftijd, achtergrond en karakter 
zijn bij perceptie van de omgeving van invloed en bepalend voor iemands werkstijL Bij het 
inrichten van de werkomgeving moet met de perceptie en werkstijlen rekening gehouden 
worden. 
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2.3.2 De werkomgeving thuis 

Volgens Hone et al. (1998, in Ng, 201 0] gelden variabelen die worden gebruikt in 
onderzoek naar telewerken, zoals fysieke barrières, privacy, controle over werktijden en 
sociale interactie voor alle werkomgevingen. Factoren die een rol spelen bij een optimale 
werkomgeving op kantoor kunnen mogelijk ook gelden voor de werkomgeving thuis. Echter 
er zijn aspecten bij het telewerken thuis die niet voor kantoor gelden, bijvoorbeeld de 
interactie tussen werk en privé, ICT voorzieningen en interactie op afstand (Standen et al., 
1999 in Ng, 201 0). In het onderzoek van Montreuil & Lippel (2003) geven telewerkers aan 
de werkomgeving thuis beter te waarderen dan op kantoor. Er wordt aangegeven dat de 
werkomgeving thuis een betere luchtkwaliteit heeft, er meer stilte is en controle over de 
temperatuur. De combinatie van werken en leven in een woning stelt andere eisen aan het 
ontwerp van de werkomgeving. Louw & de Vries [201 0] stellen dat telewerkers een 
evenwicht zoeken tussen het ongestoord kunnen werken thuis en het participeren in het 
gezinsleven. Aan de andere kant merken Bl ijleven & Kluyver (1997) op dat er een duidelijke 
scheiding nodig is tussen werk en privé [in: Louw &.de Vries, 201 0) Bij het ontwerp van de 
woningen moet er rekening gehouden worden met deze behoeften. 

Onderzoek naar het type woning van de Nederlandse telewerker is niet gevonden. Dit is wel 
uitgevoerd voor de Canadese en Engelse telewerkers [Ng, 201 0]. Echter, deze onderzoeken 
omvatten alle soorten thuiswerk [ook bv. naaisters) en de woningmarkt en 
woonomstandigheden van deze landen zijn niet goed te vergelijken met die van de 
Nederland. 

Ruimte en afmeting 

Bij de beslissing om wel of niet vanuit huis te gaan werken is de beschikbaarheid van ruimte 
een belangrijke factor [Maas & Skaburski, 2008). Gemiddeld hebben telewerkers grotere 
huizen en wonen vaker in een vrijstaande eengezinswoning dan niet-telewerkers (Nilles, 
2000; Maas & Skaburskis, 2008). In deze onderzoeken zijn alle soorten thuiswerkers 
meegenomen. Green et al. [2000) geven aan dat vrijstaande of twee-onder-één 
kapwoningen het meest geschikt zijn voor het thuiswerken, omdat vaak niet alle ruimtes in 
gebruik zijn en er een grotere mogelijkheid tot ver- enj of aanbouw bestaat. Uit onderzoek 
(Gurstein, 1996; Maas & Skaburskis, 2008) blijkt dat thuiswerkers vaker aanpassingen aan 
hun woning verrichten. Ook wordt er ruimte voor een thuiswerkplek geschapen door een 
kamer vrij te maken, middels het verplaatsen van een functie [Johnson et al, 2007 in Ng, 
201 0). Onvoldoende ruimte in de woning kan een barrière zijn om thuis te gaan werken. 
Naar verwachting zullen degenen die ruim behuisd zijn eerder vanuit huis werken. Een te 
kleine werkplek is voor veel thuiswerkers een probleem (Ng, 201 0). Een minimale 
verblijfsruimte in de woning moet volgens het Bouwbesluit 5 m2 zijn. Een gemiddelde 
werkplek op kantoor beslaat 12 m2 (Louw, 1999). Een beschikbare werkplek in de woning 
is dus minimaal 5 m2, maar gewenst is in ieder geval 12 m2. 

Locatie 

De locatie van de werkplek in de woning wordt voornamelijk bepaald door de 
beschikbaarheid. Ng [201 0] zet in haar onderzoek de resultaten van onderzoek naar de 
locatie van de werkplek op een rij. Zij komt met de volgende ruimten: 

de kelder (30 procent, Gurstein, 1996, 1 0 procent, Magee, 2000] 

een logeerkamer [24 procent, Gurstein, 1996; 57 procent, Magee, 2000; 40 procent, 
Nilles, 2000) 

de hoofdverdieping [waar de woonkamer enjof keuken zich bevinden) van het huis (1 8 
procent, Gurstein, 1996) 
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De daadwerkelijke locatie van de werkplek is tegenstrijdig met de voorkeur voor de locatie. 
De bevindingen uit de studie van Nagy et al. (1995) impliceren dat een werkplek in de kelder 
niet wenselijk is. Ahrentzen et al. (1989, in: Louw, 1999) deden onderzoek naar de ideale 
locatie van verschillende leefruimtes in de woning ten opzichte van de werkruimte (fig. 6). Dit 
onderzoek omvatte geen telewerkers, maar thuiswerkers met een bedrijf aan huis. Oe 
respondenten gaven aan dat zij het toilet (bathroom) en de keuken dichtbij de werkruimte 
wensten. Degenen die de voorkeur uitspraken voor nabijheid van de voordeur ontvingen 
veelal klanten thuis. Een aanzienlijk deel gaf er de voorkeur aan om de slaapkamers op 
afstand van de werkomgeving te hebben. Aangezien veertig procent van de 
eenpersoonshuishoudens deze voorkeur deelde, heeft deze voorkeur waarschijnlijk niet te 
maken met bijvoorbeeld geluidshinder van de kinderslaapkamer. Verwacht wordt dat dit 
voornamelijk een gevoelsmatige voorkeur is, slapen en werken zijn elkaars 
tegenovergestelde. 

100 oo oo 40 m o 
Pereenlage 

balhroom 

kilchen 

fronl door 

living room 

sludy/hobby/ 
TV room 

bedroom 

'living' areas of 
home 

television 

Pereenlage 

Figuur 4 Gewenste relatie tussen de werkplek en andere ruimtes in huis [Bron: Ahrentzen, 1989) 

Minder duidelijk is de voorkeur voor de locatie van de keuken en de woonkamer. Een deel 
geeft de voorkeur aan nabijheid van deze functies, terwijl een andere deel juist afstand van 
deze functies prefereert. Naar verwachting is dit afhankelijk van de gezinssamenstelling. 
Thuiswerkers die niet alleen wonen kunnen wellicht last hebben van geluiden, terwijl 
alleenstaanden het gemakkelijk vinden om bijvoorbeeld de koelkast dichtbij te hebben. 

Openheid 

Aan het begin van deze paragraaf is aangegeven dat telewerkers een evenwicht zoeken 
tussen het ongestoord kunnen werken thuis en het participeren in het gezinsleven. Ng 
(201 0) legt hierbij de link naar kantoorinrichting middels het conceptuele model van Croon 
et al. (2005): "een telewerker kan werken in een aparte ruimte of op een open plek in de 
woning (een traditioneel kantoor versus kantoortuin} en een eigen werkruimte hebben of 
een ruimte delen met andere familieleden (analoog aan vaste werkplek versus hotdeskingj" 
[p. 141) Croon et al. [2005) toonden ook aan dat werken in een traditioneel kantoor leidt 
tot een hoger satisfactieniveau, wat veroorzaakt wordt door meer privacy en minder 
achtergrondgeluid. Oe voorkeur voor een afgescheiden werkplek blijkt ook uit onderzoek 
naar de werkplek thuis. In de literatuur lopen cijfers ten aanzien van een aparte werkruimte 
thuis uiteen van 43 procent (Hartig et al., 2007) tot bijna 1 DO procent (Gurstein, 1996). In 
het onderzoek van Ahrentzen [1989) gaf het merendeel de voorkeur aan een aparte 
werkplek en 33 procent gaf aan dat de werkruimte visueel afgescheiden moet kunnen 
worden. Van invloed op de voorkeur van segmentatie of integratie van de werkplek is het 
aantal uur dat men thuis werkt en welke rol men voornamelijk vervult (kostwinnaar versus 
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zorgdrager). Dit houdt verband met de verschillen in voorkeuren tussen mannen en 
vrouwen. Mannen hebben vaker een aparte werkruimte dan vrouwen en vaders werken 
liever afgescheiden van de kinderen, terwijl moeders 1liever nabij de kinderen werken 
[Gurstein, 1998). Opvallend is dat, ook al heeft men een aparte werkruimte, tien procent 
daar nooit werkt en zeventig procent wel eens ergens anders in het huis werkt [Magee, 
2000, in Ng, 201 0; Salaff. 2002). 

Gelwd 

Geluid in huis is anders dan dat op kantoor, te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan spelende 
kinderen, televisie en bezoek. De geluiden thuis hangen samen met de samenstelling van het 
huishouden en de aanwezigheid van medebewoners. Thuiswerkers prefereren een werkplek 
weg van ruimtes waar geluid wordt geproduceerd, met name bij huishoudens met kinderen 
[Ahrentzen, 1989; Gurstein, 1996).uit onderzoek naar geluiden op kantoor blijkt dat vooral 
onvoorspelbaar, oncontroleerbaar geluid en spraak storend is en negatief voor de 
concentratie. Dit zal voor de thuissituatie hetzelfde zijn. 

Licht en uitzicht 

Voldoende licht is een basisvereiste voor een werkomgeving. Het licht dient passend te zijn 
voor de werkzaamheden; voor lezen is meer licht vereist dan voor het v01lgen van een 
presentatie middels een beamer. Zonlicht is van invloed op het satisfactieniveau en algeheel 
welzijn van de medewerker [Bril! et al. , 2001; Gifford et al, 1997). Zonlicht kan ook hinderlijk 
zijn, bijvoorbeeld door schittering op het computerscherm. Daarom is goede zonwering 
wenselijk. Evenals kantoormedewerkers geven telewerkers aan dat natuurlijk daglicht, 
effectief kunstlicht en geen schittering op het computerscherm van belang zijn (Gurstein, 
1996). Slecht en onvoldoende licht wordt vaak aangegeven als probleem bij de 
thuiswerkplek (Gurstein, 1996; Magee, 2000). 

Uitzicht en de aanwezigheid van een raam zijn dissatisfiers [Ng, 201 0]. Dissatisfiers zijn 
factoren die men mist wanneer deze niet aanwezig zijn, maar niet bijdragen aan het 
satisfactieniveau wanneer ze wel aanwezig zijn. De meerderheid van de thuiswerkers wenst 
een uitzicht naar buiten en is dit zelfs het belangrijkste criterium voor de thuiswerkplek 
[Gurstein, 1996). Gebrek aan uitzicht wordt door 17 procent van de respondenten als 
probleem aangegeven in de studie van Magee (2000). Uitzicht op groen kan negatieve 
effecten van werkstress verminderen. 

Arboeisen 

In Nederland is de werkgever verplicht om een goede werkplek te verschaffen aan de 
werknemer. Dit geldt ook voor de werkplek thuis. De Arbeidsomstandighedenwet [Arbo) is 
ook van toepassing op de telethuiswerkplek. Dat betekent dat met name de werkgever 
ervoor moet zorgen dat er veilig en gezond gewerkt kan worden. In grote lijnen moet de 
telewerkplek voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor beeldschermplekken op het 
kantoor. De eisen zijn bijvoorbeeld het verschaffen van ergonomische meubels. De eisen zijn 
voornamelijk gericht op de werkplek, maar daaruit volgen ook de eisen aan de 
werkomgeving, zoals de afmeting van de ru imte, ventilatie en daglicht. De werkgever is niet 
verplicht om de computer en de inrichting te verschaffen. De kosten die bij het naleven van 
de Arbo-verplichtingen horen, moeten wel betaald worden door de werkgever. De werkgever 
is in principe ook aansprakelijk voor ongevallen en ziekten die met de werkplek te maken 
hebben. Dit betekent dat de werkgever de arbeidsomstandigheden bij de telewerker thuis 
mag controleren, maar hier moet de telewerker wel toestemming voor geven. 
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2.4 Resumé 

Voor dit onderzoek is het noodzakelijk om activiteiten van de kenniswerker op zo'n manier te 
beschrijven dat er een relatie gelegd kan worden met eisen aan de werkomgeving. In de 
literatuur is geen passend onderscheid in activiteiten van de kenniswerker gevonden. 
Daarom is besloten om een lijst samen te stellen uit de informatie gevonden in de literatuur 
[tabel 5]: 

Individueel Interactie 

Bij verder onderzoek zal expliciet gevraagd moeten worden naar de mate van !CT-gebruik en 
de benodigde mate van concentratie. 

De volgende voorwaarden worden gesteld aan het kenniswerk om de kenniswerkers in 
staat te stellen om te kunnen telewerken: 

Bepaalde .mate van onafhankelijkheid in interactiviteit 

Bepaalde mate van onafhankelijkheid van plaats 

Geen nabijheid noodzakelijk 

Bepaalde mate van onafhankelijkheid in tijd 

Goede ICT voorzieningen 

In het gebruik en beleving van de werkomgeving is het volgende van belang: 

Het werkproces: voor de beschrijving hiervan kunnen de verschillende activiteiten 
worden gebruikt. 

De drie type werkomgeving: 
o Fysieke werkomgeving: bij het vanuit huis werken zijn in ieder geval ruimte & 

afmeting, locatie, openheid, geluid, licht en de Arbo-eisen van belang. 
o Sociale werkomgeving: hierbij dient niet alleen rekening gehouden te worden met 

het contact met collega's, maar ook met het gezin. 
o Psychologische werkomgeving: hierbij gaat het om de persoonlijke voorkeuren en 

perceptie. Aan de hand van de 'Big five theorie' kunnen er bepaalde voorwaarden 
ten aanzien van de werkomgeving naar voren komen. 
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3 Opzet praktijkonderzoek 

In dit hoofdstuk wordt de opzet voor het praktijkonderzoek gemaakt. In het 
literatuuronderzoek is getracht de groepen variabelen en verbanden van het conceptueel 
model (fig. 5] in te vullen. 1\Jiet alle informatie is gevonden en er dient aanvullend onderzoek 
gedaan te worden middels een praktijkonderzoek. Hier wordt behandeld welke informatie 
ontbreekt en op welke wijze deze informatie getracht is te verkrijgen. 

Dit hoofdstuk is opgedeeld aan de hand van het conceptueel model; per paragraaf zal een 
·groep variabelen of verbanden de revue passeren. 

Kenmerken van het 
werk [a) 

l<enmerkcn van de 
telewerker (b) 

Figuur 5 Het conceptueel model 

3.1 Design 

Eosen aan de wcrkomgevong 
thuos (c} 

Met het praktijkonderzoek is getracht de ontbrekende informatie te verkrijgen middels het 
afnemen van interviews. Er is voor het afnemen van interviews gekozen, omdat op deze 
manier kwalitatieve informatie verkregen kan worden. In het literatuuronderzoek is nog 
onvoldoende informatie gevonden om de probleemstelling te kunnen beantwoorden. Er is 
bijvoorbeeld geen informatie gevonden over welke activiteiten de telewerkers thuis uitvoeren 
en welke niet, op welke wijze de persoonlijke voorkeur invloed heeft op de werkomgeving en 
welke situaties zich voordoen tijdens het telewerken die van invloed zijn op de keuze van de 
werkplek thuis. Tevens kan door middel van het afnemen van interviews dieper op vragen 
worden ingegaan, om zodoende tot een breder inzicht te komen. Bedrijven die 
hoogopgeleide kenniswerkers in dienst hebben zijn benaderd om mee te werken aan het 
praktijkonderzoek. Voorwaarde hiervoor was dat men reeds een half jaar het telewerken 
geïmplementeerd heeft, zodat medewerkers ervaring hebben met telewerken. De 
interviews zijn afgenomen met medewerkers die gedeeltelijk vanuit huis werken. Hiervoor is 
gekozen omdat dit de grootste groep is binnen de telewerkers en op deze manier een 
vergelijking gemaakt kan worden tussen de activiteiten die men uitvoert vanuit kantoor en 
thuis. Bij de benadering van de bedrijven is een korte toelichting van het onderzoek gegeven 
en vermeld dat het interview ongeveer één uur in beslag zal nemen. Voor het 
praktijkonderzoek zijn ongeveer twintig respondenten geïnterviewd. Gezien de lengte van het 
interview is een groter aantal niet mogelijk. Met de informatie van de twintig respondenten 
kunnen echter wel voldoende uitspraken gedaan worden. Er is gelet op een goede spreiding 
van leeftijd, geslacht en gezinssamenstelling, om een zo goed mogelijke afspiegeling van de 
telewerkers in 1\Jederland te krijgen. De interviews zijn face-to-face afgenomen en waarbij 
gesloten en open vragen zijn gesteld (zie bijlage 2]. Het interview is semigestructureerd 
afgenomen. 
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Deze paragraaf behandelt de kenmerken van het 
werk I[ figuur 6). Uit het literatuuronderzoek is 
gebleken dat voor het uitvoeren van activiteiten 
voor het werk verschililende eisen worden gesteld 
aan de werkomgeving [par. 2.3.1). De 

Figuur 6 Kenmerken van het werk werkomgeving thuis wijkt af van de werkomgeving 

op kantoor. Wat niet blijkt uit het literatuuronderzoek is of de activiteiten thuis en op kantoor 
verschillen. Daarom is in het praktijkonderzoek onderzocht of er een onderscheid bestaat 
tussen act iviteiten op kantoor en thuis en op basis waarvan deze keuzes worden gemaakt. 
Om de vergelijking te kunnen maken tussen activiteiten op kantoor en thuis zijn interviews 
afgenomen met medewerkers die gedeeltelijk vanuit huis en gedeeltelijk op kantoor 
telewerken. In het praktijkonderzoek is naar voren gekomen: 

hoeveel uur men per week werkt 

hoeveel uur thuis wordt gewerkt 

wanneer er vanuit huis wordt gewerkt en wanneer niet 

wat er van invloed is op de keuze om wel of niet vanuit huis te werken 

welke activiteiten worden uitgevoerd voor het werk 

welke activiteiten thuis worden uitgevoerd. 

Oe volgende activiteiten zijn onderscheiden in dit onderzoek [par. 2.1.6): 
Individueel Interactie 

Om te bepalen welke activiteiten worden uitgevoerd voor het werk en welke vanuit huis, is de 
bovenstaande lijst (tabel 6 } aan de respondenten voorgelegd waarbij zij konden aangeven 
welke activiteiten van toepassing zijn. De respondenten hebben de lijst aangevuld indien dit 
nodig was. Aan de hand van de activiteitenlijst is vervolgens bepaald welke activiteiten enkel 
vanaf kantoor, enkel thuis en vanaf beide locaties worden uitgevoerd en op basis waarvan 
deze keuzes gemaakt worden. Tevens is achterhaald wat goed gaat bij het uitvoeren van de 
activiteiten thuis en wat niet. Tot slot is bepaald of het aantal personen dat deelneemt aan 
interactieactiviteiten van invloed is op de keuze van de werklocatie. 

Naar verwachting is de mate van concentratie van invloed op de keuze van de werkplek en 
de eisen aan de werkomgeving. Tijdens het interview •is expliciet gevraagd of de benodigde 
concentratie van invloed is op de keuze van de werkomgeving. Aan de hand van een rating 
(1 =zeer laag, 1 O=zeer hoog] is het concentratieniveau bepaald voor individuele en 
interactieactiviteiten. Ook is tijdens de analyse van de interviews onderzocht of men voor 
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activiteiten welke een hoge concentratie vereisen een andere werkomgeving kiest dan voor 
activiteiten waarbij dat niet het geval is. 

Door het gebruik van ICT zal gebondenheid aan een bepaalde plek een rol spelen. Niet alle 
ICT is draagbaar en kan dus van invloed zijn op de keuze van de werkomgeving. Daarom is 
onderzocht of de activiteiten worden uitgevoerd met behulp van ICT en welk soort. De 
volgende middelen zijn onderscheiden: 

Computer Email 
Telefoon Webcam 
SMS Videoconference 
Chat 

Per activiteit hebben de respondenten aangegeven of zij ICT gebruiken, welke middel en op 
basis waarvan deze keuze wordt gemaakt. Bij de analyse van de interviews is bepaald of het 
gebruik van ICT van invloed is op de keuze van de werkomgeving. 

3.3 Kenmerken van de telewerker 

Deze paragraaf beschrijft de kenmerken van de 
telewerker [fig. 7). Uit het literatuuronderzoek is 
gebleken dat leeftijd, geslacht, 
gezinssamenstelling en type woning van invloed 
kan zijn op eisen en de keuze van de 

Figuur 7 Kenmerken van de telewerker werkomgeving (par. 2.2.1 ). Middels de uitkomsten 

van de interviews wordt geanalyseerd of deze factoren van invloed zijn op de keuze en 
voorkeuren voor de werkomgeving. 

In het literatuuronderzoek is de Big Five theorie aangedragen om persoonseigenschappen 
te beschrijven. Het model onderscheid vijf domeinen [zie par. 2 .2.2). De verwachting is dat 
persoonseigenschappen van invloed zijn op de eisen aan de werkomgeving. De 
respondenten hebben buiten het interview om een kerntyperingtest ingevuld, welke 
gebaseerd is op de Big Five theorie [TestingTalents, 2011 ). Bij het analyseren van de 
interviews is bekeken of de uitslag van de kerntyperingtest invloed heeft op de voorkeur voor 
de werkomgeving. 

3.4 Situatie 

Met de situatie [fig. 8] worden verschillende 
factoren bedoeld die invloed hebben op het 
werken vanuit huis en niet constant zijn. Dit begrip 
is niet eenduidig en heeft een grote variatie. 
Welke situaties zich voordoen tijdens het werken 

Figuur 8 Situati-e thuis en welke relevant zijn voor het model komen 

in het praktijkonderzoek naar voren. Tijdens de interviews is hier expliciet naar gevraagd en 
er zijn er enkele voorbeelden aangedragen. Situaties die van invloed zijn, zijn opgedeeld in 
categorieën: werkgerelateerde situaties, privésituaties, persoonlijke situaties en 
weersomstandigheden. Op deze manier wordt de grote variatie aan situaties behapbaar en 
krijgen respondenten een richting waar ze aan kunnen denken. Gedacht kan worden aan 
een deadline (werkgerelateerde situatie),een ziek kind (privésituatie), behoefte om te 
sporten [persoonlijke situatie), zonnig weer of problemen met de internetverbinding 
[technische omstandigheid]. Per categorie is inzicht verkregen in welke situaties zich kunnen 
voordoen, welke bevorderlijk zijn voor het telewerken vanuit huis en welke remmend. 
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De eisen aan de werkomgeving (fig. 9] zijn op twee 
manieren bepaald: aan de hand van de werkelijke 
werkomgeving van de respondenten en de ideale 
werkomgeving. De werkelijke werkomgeving is van 
belang om te onderzoeken, omdat dit aangeeft op 

Figuur 9 Eisen aan de werkomgeving thuis welke manier men kiest binnen de gegeven 

mogelijkheden. De ideale werkomgeving geeft aan waar verbeteringen mogelijk zijn. 

Allereerst is vastgesteld hoe de werkomgeving thuis is ingericht, waarom op deze manier 
en op die locatie. Hieruit blijkt of dit is gedreven door het werk, de persoonlijke voorkeur, 
privésituatie, de mogelijkheden die de woning biedt of door een combinatie van deze 
aspecten. Vervolgens is onderzocht welke positieve bijdrage de werkomgeving biedt, welke 
factoren in de werkomgeving storend zijn en op welke wijze de werkomgeving verbeterd kan 
worden. Tot slot hebben de respondenten aangegeven hoe een ideale werkomgeving thuis 
eruit zou moeten zien. 

De basiseisen, zoals voldoende (dag]licht, een prettig klimaat, ARBO eisen, voldoende 
elektriciteitaansluitingen en ICT voorzieningen, die gesteld worden aan de werkomgeving zijn 
in wezen uniform voor elke werkplek !(par. 2.3.2]. Uit het praktijkonderzoek blijkt of deze 
eisen bepalend zijn voor de keuze van de werkomgeving . Deze informatie is verkregen 
middels de vraag naar minimale eisen aan een werkomgeving en het bekijken van de 
werkplek thuis. Naast deze basiseisen komen de volgende factoren uit het 
literatuuronderzoek (par. 2 .3] naar voren in het praktijkonderzoek: 

Afmeting: aan de respondenten is voorgelegd of afmeting van de werkomgeving van 
belang is. Er zijn voorbeelden van afmetingen gegeven om te vragen wat acceptabel is 
en wat ideaal (2m * 3m, kleiner dan 2m * 3m, 4m * 5m, groter, afmeting van de 
huiskamer]. 

Indeling: gevraagd is waar het werkblad ten opzichte van de muren, ramen en deuren 
zich moet bevinden, waar eventuele opbergruimte, enz. 

Barrières/ afscheiding: voorgelegd is of de werkomgeving afgescheiden dient te zijn. 
Ook is onderzocht in hoeverre men weljgeen barrières ten opzichte van het privéleven 
wil. 

Werkblad: wat voor afmeting van het werkblad men prefereert en nodig heeft voor de 
verschillende activiteiten is gevraagd. 

Kleurj geurj aankleding: inzicht in het belang van kleur, geur en aankleding is 
verkregen. 
Uitzicht: onderzocht is of uitzrcht belangrijk is en welk soort uitzicht stimulerend werkt 
(rustig/ natuurlijk of levendig/ stedelijk]. 

Bergruimte: aangezien men steeds meer papierloos werkt en met draagbare 
middelen, is inzicht verkregen in hoeverre bergruimte nodig is. 

3.6 Verband 1: kenmerken van het werk en eisen aan de werkomgeving thuis 

Voor het uitvoeren van verschillende activiteiten 
worden verschillende eisen gesteld aan de 
werkomgeving [fig. 1 0]. Voor activiteiten die veel 
concentratie vereisen zal het bijvoorbeeld wenselijk 
zijn om in een omgeving te werken met weinig 

Figuur 10 Verband I auditieve en visuele afleiding. Bij het lezen van 
va~literatuur zal bijvoorbeeld daglicht belangrijk zijn. Wanneer deelgenomen wordt aan een 
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videoconference vanuit huis, is de verwachting bijvoorbeeld dat men in een nette omgeving 
wil zijn (omdat collega's de omgeving kunnen zien] en afgezonderd van huisgenoten. Aan de 
hand van de activiteitenlijst is de respondenten gevraagd welke eisen zij stellen aan de 
fysieke, sociale en psychologische werlkomgeving (par. 2.3.1]. Tevens is er inzicht verkregen 
in wat er bij het telewerken vanuit huis bevorderlijk is voor het werk en wat niet. 

Daarnaast is onderzocht welke functies in de woning men dichtbij de werkomgeving wil 
hebben, welke juist veraf en wat de reden hiervoor is. Ook is bepaald welke activiteiten men 
uitvoert vanuit de werkomgeving en welke [ook] elders in de woning en waarom men deze 
keuzes maakt. Hierdoor is inzicht verkregen in welke activiteiten de werkomgeving goed 
ondersteunt en waarin de werkomgeving niet optimaal is. Tot slot is er nagegaan of er 
veranderingen aan de werkomgeving mogelijk zijn, zodat activiteiten die nu niet vanuit huis 
worden uitgevoerd wel thuis uitgevoerd kunnen worden. 

3.7 Verband 11: kenmerken van de telewerker en eisen aan de werkomgeving thuis 

' 
~ 

' "" 
""-

Het verband tussen de persoonskenmerken van 
de telewerker en de eisen ten aanzien van de 
werkomgeving thuis [figuur 1 1] is gedeeltelijk 
beschreven in de literatuur (par. 2.3.2]. Bekend is 
dat moeders liever in de nabijheid van de kinderen 

F1guur 11 Verband 11 werken. Bij vaders is dit juist tegenovergesteld. 

Gezinssamenstelling en rol binnen het gezin (kostverdiener versus zorgdrager] houden 
verband met de gewenste werkomgeving. Tijdens het praktijkonderzoek is getoetst of dit 
bevestigd wordt. 

Allereerst is in het interview achterhaald wat een werkomgeving prettig maakt. Hierbij gaat 
het er om wat belangrijk is, maar ook wat er niet of minder belangrijk is. Tevens hebben de 
respondenten aangegeven hoe belangrijk een eigen werkplek, privacy en sfeer is [1 =zeer 
onbelangrijk, 5=zeer belangrijk) en waarom men dit zo waardeert. Onder sfeer wordt 
verstaan de uitwerking van de aankleding, meubels, kleuren enz. 

Over het verband tussen persoonskenmerken gebaseerd op de Big Five theorie en de 
werkomgeving thuis is nog geen 'literatuur gevonden en dit zal verdere aandacht behoeven 
in het praktijkonderzoek. Bij het analyseren van de interviews en de kerntyperingtest is 
gekeken of er een bepaalde samenhang is tussen voorkeuren voor de werkomgeving en de 
uitslag van de test. 

Bij het verwerken van de resultaten is bekeken of er een verschil is tussen leeftijd/ geslacht 
en de voorkeuren voor de werkomgeving. Dit is onder andere gedaan op basis van de 
waardering voor privacy, eigen werkplek en sfeer en de functies die men dichtbij en veraf 
van de werkplek wenst. 

3.8 Interactieverband 111: situatie en eisen aan werkomgeving thuis 

-~· -t-...~ iiiiiiiil ~,._..... 

Hoe de situatie de eisen ten aanzien van de 
werkomgeving thuis beïnvloedt (fig. 12) is voor 
een groot deel nog onbeantwoord gebleven 
binnen de literatuur. De verwachting is dat men bij 
een deadline bijvoorbeeld de voorkeur geeft aan 

F1guur 12 Verband 111 een stille en afgescheiden werkpek voor zichzelf. 

De aanwezigheid van gezinsleden enjof bezoek kan bijvoorbeeld de keuze voor de locatie 
van de werkplek beïnvloeden; aanwezigheid van anderen kan storend zijn voor de telewerker 
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en vice versa . In het praktijkonderzoek is uitgevraagd welke situaties [sterk) van belang zijn 
ten aanzien van de werkomgeving, op welke manier en waarom. 
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4 Resultaat praktijkonderzoek 

4.1 Veldwerk verslag 

Voor het praktijkonderzoek zijn verschillende bedrijven benaderd. De Rabobank en de SNS 
bank zijn bereid geweest om deel te nemen aan dit onderzoek. Via een contactpersoon zijn 
diverse medewerkers benaderd. Er is in het kort toegelicht waar het onderzoek over ging. 
Aangegeven is dat het interview ongeveer één uur in beslag zou nemen. Tevens is aan 
respondenten de kerntyperingtest digitaal verzonden en gevraagd deze in te vullen. 

Er zijn zeventien kenniswerkers geïnterviewd voor dit onderzoek, die deels vanuit huis 
telewerken. Vier respondenten werken parttime (van 27 to 30 uur per week), de andere 
respondenten werken fulltime (36 of 40 uur per week). Gemiddeld wordt er één à twee 
dagen per week vanuit huis gewerkt. Dit is representatief voor de telewerkers in Nederland, 
want het grootste deel van de telewerkers in Nederland werkt 33 uur of meer per week 
(Smulders et. al., 2011) en gemiddeld wordt er elf uur per week vanuit huis gewerkt 
(Ernst&Young, 2009). Elf respondenten zijn werkzaam bij de SNS op de afdeling Finance & 
ControL zes werken bij de Rabobank op de afdeling Arbodienst. Dit is geen representatieve 
weergave van de populatie. De populatie bestaat uit een verscheidenheid van beroepen. 
Binnen de ICT werken gemiddeld de meeste telewerkers. De uitspraken die worden gedaan 
in dit onderzoek gelden dus voornamelijk voor de financiële dienstverlening. De groep 
respondenten bestaat uit vier vrouwen en dertien mannen. Gemiddeld gezien telewerken er 
iets meer mannen dan vrouwen. Het verschil tussen het aantal mannen en vrouwen binnen 
de steekproef wijkt echter zoveel af ten opzichte van het verschil tussen mannen en 
vrouwen binnen de populatie dat dit niet representatief is. Dit houdt in dat de conclusies uit 
dit onderzoek voornamelijk gelden voor mannen. De gemiddelde leeftijd is eenenveertig jaar, 
de jongste respondent is zesentwintig, de oudste tweeënzestig. Dit is een redelijke weergave 
van de realiteit (Ernst&Young, 2009; Smulders et. al., 2011). 

De resultaten van de interviews zullen per groep variabelen en verbanden besproken 
worden. De situatie en het interactieverband worden niet apart behandeld omdat dit 
verband niet op zich zelf staat, maar samenhang heeft met de andere verbanden. 

4.2 Kenmerken van het werk 

Figuur 13 Kenmerken van het werk 

4.2.1 Indeling van het telewerken in de tijd 

Gemiddeld wordt er één à twee dagen vanuit huis 
gewerkt. Wanneer men thuis werkt worden over 
het algemeen kantooruren aangehouden. Dit 
wordt gedaan om drie redenen: men vindt het 
prettig om hetzelfde ritme aan te houden als 

gezinsleden, op deze manier houdt men in de gaten dat er niet te veel uren gewerkt wordt. 
Tijdens kantooruren is het ook makkelijk contact te leggen met collega's. Sommigen voelen 
druk om tijdens kantooruren ingelogd en beschikbaar voor collega's te zijn. Enkelen voeren 
soms privéactiviteiten uit tijdens kantooruren en halen deze later in. Hierbij kan gedacht 
worden aan het ophalen en brengen van schoolgaande kinderen, boodschappen doen, 
sporten en de was doen. In geval van drukte en/ of een deadline op het werk wordt er door 
de meerderheid ook buiten kantooruren gewerkt. Dit gebeurt bij voorkeur 's avonds en af en 
toe in het weekend. 
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De meeste respondenten zijn een vaste thuiswerkdag met de werkgever overeengekomen. 
Bij degenen met inwonende kinderen wordt de keuze van de thuiswerkdag beïnvloed door 
het wel of niet aanwezig zijn van de kinderen. Oe ene helft kiest ervoor om thuis te werken, 
zodat men de kinderen kan brengen en halen van school. Oe andere helft geeft aan juist niet 
thuis te werken wanneer de kinderen thuis zijn. Een enkeling geeft aan niet thuis te werken 
wanneer zijn of haar partner thuis is. Verschil in geslacht ten aanzien van de keuze van de 
thuiswerkdag is niet gevonden. Tevens wordt de keuze van de thuiswerkdag bepaald door 
het werk. Deze dagen zijn verdeeld onder collega's voor de spreiding of gekozen omdat er 
op die dagen geen afspraken ingepland worden. Degenen die een vaste dag hebben 
proberen zich hier zo veel mogelijk aan te houden, maar de meesten passen die soms aan 
als dit vanuit het werk beter uitkomt. Een klein deel heeft geen vaste thuiswerkdag, maar 
deelt die flexibel in. In verband met reistijd wordt er veelal voor enj of na afspraken buiten de 
standplaats thuisgewerkt Op deze manier spaart men de reistijd van en naar kantoor uit. 
Voor volledig thuiswerken is geen animo. Contact met collega 's en spontaan overleg zou 
men teveel missen en men is bang te weinig op de hoogte te zijn van wat er gaande is op 
kantoor. Ook voor het werk is het nodig om even snel met een collega te kunnen schakelen 
of om wat te vragen. Dit is bij fysieke aanwezigheid gemakkelijker, omdat men kan zien of 
iemand beschikbaar is. 

4 .2.2 Individuele activiteiten 

Vanuit huis worden voornamelijk individuele activiteiten uitgevoerd, met name grote klussen 
waarvoor concentratie nodig is. Deze activiteiten worden vaak op een thuiswerkdag gepland. 
Thuis kan men zich over het algemeen beter concentreren dan op kantoor. Op kantoor 
wordt men regelmatig onderbroken door collega's, is er overleg en meer afleiding in de 
omgeving. Deze taken zijn vaak een combinatie van informatie vergaren, tot zich nemen, 
nadenken/ interpreteren, duiden en creëren. Tevens worden er door een groot deel van de 
respondenten presentaties gemaakt en voorbereid op de thuiswerkdag. Daarnaast worden 
juist ook de korte klussen, waarvoor weinig concentratie vereist is vanuit huis gedaan, zoals 
administreren, archiveren/ organiseren van data en verwerken van mailverkeer. Wanneer 
men voor het werk moet reviewen wordt er vaak voor gekozen om dit thuis te doen. 
Hiervoor is ook concentratie nodig, die echter lager is dan voor het creëren van informatie. 
Meer dan de helft van de respondenten print de stukken [op kantoor] die zij moeten 
reviewen, omdat het prettiger leest vanaf papier dan vanaf het scherm en gemakkelijker is 
om commentaar erbij te schrijven. In paragraaf 4.4 wordt hier verder op ingegaan. Ook 
informatie tot zich nemen wordt vaak vanaf papier gedaan, vooral als het veel is. 
Programmeren hoeft geen van de respondenten te doen voor het werk. Management 
taken, zoals aansturen, beoordelen en controleren wordt door een kleine groep 
respondenten gedaan. Deze drie activiteiten worden niet individueel uitgevoerd, maar door 
middel van 'interactie. Het uitvoeren van deze activiteiten gebeurt op kantoor, aangezien 
men face-to-face interactie hiervoor belangrijk vindt. Het verwerken van bijvoorbeeld 
beoordelingsgesprekken wordt wel vanuit thuis gedaan, maar valt onder informatie 
verwerking. 

Aan de ene kant wordt het uitvoeren van creatieve werkzaamheden thuis als bevorderend 
ervaren. De omgeving thuis is vaak stimulerend, ontspannend en sfeervol, wat bijdraagt aan 
het creatieve proces. Aan de andere kant kan men op kantoor brainstormen met collega 's. 
Creatieve interactie via ICT wordt niet als een goede mogelijkheid gezien. 

4 .2.3 Interactie activiteiten 

Activiteiten waarvoor directe interactie vereist is, wordt het liefst face-to-face gedaan. De 
helft voert wel eens vergaderingen via videoconference vanuit huis, maar vind dit niet 
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optimaal. Aangegeven wordt dat er veel non-verbaal gedrag wordt gemist en dat wanneer 
de groep groter is dan drie/ vier personen het moeilijk te volgen is, omdat de ICT 
bijvoorbeeld nogal eens hapert. Ad hoc één op één overleg wordt wel vaker vanuit huis 
gedaan, via de chat, VoiP telefonie of GSM. Deze interactie is vaak kort en to the point. Het 
doel is om snel informatie uit te wisselen, zodat men verder kan met andere activiteiten. 
Waarneer informatie-uitwisseling niet direct nodig is, wordt er vaak voor email gekozen. 

4.2.4 Overige activiteiten 

Overige activiteiten [zie activiteitenlijst par. 3 .1] die thuis uitgevoerd worden zijn beperkt. 
Eten en drinken thuis wordt als positief ervaren en als het nodig is, efficiënter in de tijd. Over 
het gereed maken van ICT is nogal wat te doen, vooral over het verzorgen van de 
netwerkverbinding. Echter, wanneer deze eenmaal in orde is, worden er weinig problemen 
meer ervaren. 

4.3 Kenmerken van de telewerker 

Zoals beschreven in de inleiding bestaat de groep 
uit vier vrouwen en dertien mannen. De 
gemiddelde leeftijd is eenenveertig jaar, de jongste 
respondent is zesentwintig jaar, de oudste 
tweeënzestig. Van de groep wonen er veertien 

Figuur 14 Kenmerken de telewerker samen met een partner en hebben er negen 

inwonende kinderen. Van de respondenten wonen er: 

vijf in een appartement, met gemiddeld twee leefruimtes naast de woonkamer en 
keuken: 

drie in een tussenwoning, met gemiddeld drie leefruimtes naast de woonkamer en 
keuken: 
drie in een hoekwoning, met gemiddeld drie leefruimtes naast de woonkamer en 
keuken: 
drie in een twee-onder-een-kapwoning, met gemiddeld vier leefruimtes naast de 
woonkamer en keuken; 

en drie in een vrijstaande woning, met gemiddeld zes leefruimtes naast de woonkamer 
en keuken. 

Er is gevraagd digitaal een kerntyperingtest in te vullen. De sterke kanten, valkuilen en 
kansen en bedreigingen worden per persoonlijkheidsthema's weergegeven (TestingTalents, 
2011]. De volgende resultaten zijn uit de kerntyperingtest gekomen [tabel 7]: 

Emotioneel Extravert Gewetensvol Vriendelijk/ Openheid voor 
onbekommerd meegaand ve•·anderingen 

Laag 2 6 2 6 3 
Gemiddeld 6 7 9 10 6 
Hoog 9 4 6 1 8 

Tabel 7 U1tslag kerntyperingtest 

Per dimensie is te zien hoeveel respondenten laag ( 1-7), gemiddeld (8-14) en hoog ( 15-21) 
hebben gescoord. Te zien is dat weinig respondenten laag scoren op emotionele 
onbekommerdheid. Dit betekent dat er weinig respondenten zijn die erg gevoelig/sensitief 
en onzeker zijn. Ook scoren weinig respondenten laag op gewetensvolheid. Dit houdt in dat 
men gemiddeld niet heel erg flexibel is, maar wel meer systematisch en gestructureerd. 
Meer dan de helft van de respondenten scoren gemiddeld op 
vriendelijkheid/ meegaandheid, ook scoort er een derde deellaag op deze dimensie. De 
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respondentengroep is dus over het algemeen niet uitgesproken zorgzaam en kan soms 
bazig overkomen. Tot slot wordt er vrij hoog gescoord op openheid voor veranderingen. Dit 
houdt in dat de respondenten over het algemeen vrij creatief en kritisch zijn. 

4.4 Eisen aan de werkomgeving thuis 

Figuur 15 Eisen aan de werkomgeving 
thuis 

4.4.1 Locatie in de woning 

Uit het onderzoek blijkt dat, indien dit mogelijk is, 
de werkplek in een aparte kamer wordt ingericht. 
Als de woning hiervoor geen mogelijkheid biedt, 
wordt veelal gekozen voor een kamer die minder 
intensief gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld de 
logeerkamer. Wanneer deze mogelijkheid er niet 

is, wordt de werkplek in de woonkamer gesitueerd. Deze optie wordt als negatief ervaren. 
Men kijkt in privétijd 'tegen het werk aan'. Wel wordt de huiselijke sfeer positief 
gewaardeerd. De respondenten waarvan de werkplek zich in de woonkamer bevindt wonen 
alleen. Een werkplek in de slaapkamer zou als nog minder prettig worden ervaren. Echter, 
wanneer men inwonende kinderen heeft en er is geen andere optie dan de woonkamer of 
slaapkamer, kiest men toch voor een werkplek op de slaapkamer. Wanneer de mogelijkheid 
er is, wordt er gekozen om de werplek in te richten in een kamer op de begane grond. 

Uit praktisch oogpunt is het wenselijk om het toilet nabij de werkomgeving te hebben. Dit 
geldt ook voor de keuken. Zo kan gemakkelijk eten en drinken genuttigd worden. De helft van 
de respondenten zou bij mooi weer graag in de tuin zitten wef1ken, echter gaat dit niet in 
verband met zonlicht op het beeldscherm van de laptop. Wat betreft geluidoverlast is het 
wenselijk om de wasruimte op afstand te hebben. 

4.4.2 Interieur 

Gemiddeld heeft de werkomgeving [wanneer men een aparte kamer heeft) een afmeting 
van 16 m2. Sommigen geven aan dat de werkomgeving te klein is. Dit is het geval wanneer 
de werkomgeving klefner is dan 8 m2. De meesten hebben een voorkeur voor een harde 
vloer. De voornaamste reden hiervoor is dat de bureaustoel makkelijker verschoven kan 
worden. Het blijkt dat niet iedereen ergonomisch meubilair heeft. Wanneer dit niet het geval 
is, wordt dit als storend ervaren. Een werkblad is van voldoende afmeting wanneer er naast 
de computer of laptop ruimte is voor papierwerk. Enkelen hebben, naast het bureau, een 
zitplek in de werkomgeving waarin een ontspannen houding kan worden aangenomen. 
Opbergruimte voor papierwerk enj of vakliteratuur is niet altijd aanwezig. Dit wordt af en toe 
gemist. Echter, de meesten werken bijna volledig digitaal waardoor opbergruimte niet nodig 
is. De werkomgeving dient ook van voldoende elektrische aansluitingen te zijn voorzien. Men 
werkt steeds meer digitaal, waardoor de hoeveelheid elektrische apparatuur toeneemt. Een 
goede internetverbinding is een vereiste om thuis te kunnen telewerken. Hoe de kamer is 
ingericht is afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. Wel wordt er bij de indeling rekening 
mee gehouden dat er zo min mogelijk schittering op het beeldscherm is van de zon en dat 
men naar buiten kan kijken vanaf de werkplek. 

4.4.3 Klimaat en daglicht 

Een minimaal vereiste is aanwezigheid van daglicht in de werkomgeving. Dit is vooral 
belangrijk bij leeswerk. Lichtinval kan ook storend zijn, vooral bij computerwerkzaamheden 
omdat het kan reflecteren op het beeldscherm . Een aanzienlijk deel heeft geen 
semitransparante raam bekleding, terwijl men dit wel wenselijk vindt. Een prettig klimaat is 
ook een minimaal vereiste. Niet elke werkomgeving voldoet hieraan. In de winter zijn 
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sommige werkplekken te koud. Dit komt voornamel ijk doordat de thermostaat zich in de 
woonkamer bevindt. Wanneer het in de zomer te heet wordt, wordt ervoor gekozen om op 
kantoor te werken. 

Uitzicht vanaf de werkplek naar buiten heeft een positief effect op de beleving van de 
werkomgeving. De voorkeur gaat uit naar een rustig groen uitzicht zonder veel prikkels. Het 
grootste deel geeft aan dat de werkomgeving niet aan moet voelen als 'een hok waar men 
opgesloten zit'. Voor nadenken vindt men het vooral prettig om een inspirerend uitzicht te 
hebben. 

4.5 Verband 1: kenmerken van het werk en eisen aan de werkomgeving thuis 

I'L I " - >t ,_ 
~~"P 1 

In de eerste plaats dient de werkomgeving thuis 
een plek te zijn waar men zich goed kan 
concentreren. Dit betekent dat de werkomgeving 
vrij moet zijn van visuele en auditieve afleiding. Het 
is dus wenselijk dat de werkomgeving in een 

Ftguur 16 Verband I aparte kamer gesitueerd is en op afstand van 

ruimtes waarin eventueel storend geluid wordt geproduceerd. Hierbij kan gedacht worden 
aan de woonkamer (bezoek, tv, spelende kinderen], een tienerkamer [harde muziek] of de 
ingang [veel in- en uitloop]. De werkomgeving dient afgescheiden te zijn, niet alleen om geluid 
buiten te houden, maar ook om een signaal af te kunnen geven aan medebewoners. 
Wanneer de deur dicht zit wordt er aangegeven dat men liever niet gestoord wordt. Tevens 
dient de werkomgeving opgeruimd te zijn. Om visuele afl'eiding te voorkomen en omdat 
collega's de werkomgeving kunnen zien middels videoconferences. Visuele afleiding kan ook 
veroorzaakt worden door drukke kleuren en veel meubels en accessoires. Er wordt dan ook 
veelal de voorkeur uitgesproken voor een lichte, neutrale en rustige kamer. Aan de 
respondenten is gevraagd welk concentratieniveau men nodig heeft voor de activiteiten die 
men uitvoert [1 =zeer laag, 1 O=zeer hoog]. Tevens is gevraagd aan te geven hoe belangrijk 
een eigen werkplek, privacy en sfeer is. Hieruit komt naar voren dat degenen die gemiddeld 
een hogere concentratie nodig hebben voor het uitvoeren van de activiteiten vaker privacy 
belangrijk vinden. 

Uit het onderzoek blijkt dat er in principe in de werkomgeving wordt gewerkt, maar af en toe 
ook op andere plaatsen in de woning. Dit gaat meestal om werk waar een laag 
concentratieniveau voor nodig is. De belangrijkste reden hiervoor is om tijdens het werken 
bij de gezinsleden te kunnen zijn. Het gaat hier vaak om uren buiten de vaste kantoortijden. 
Ook wordt er regelmatig 's ochtends aan de keukentafel mailverkeer afgehandeld. Een 
andere reden om buiten de ingerichte werkplek te werken is om een ontspannen of andere 
houding aan te nemen. Wanneer men stukken moet lezen, gaat men vaak op een 
gemakkelijke stoel of bank zitten. Een enkeling heeft een gemakkelijk stoel in de 
werkomgeving staan. Echter, het grootste deel gaat in de woonkamer zitten. Als het gaat 
om leeswerk waarvoor een hoger concentratieniveau nodig is, wordt er wel een afweging 
gemaakt of het er rustig genoeg is. Als het goed weer is, kiest men er meestal voor om 
buiten te lezen. Voor bellen wordt, als er iemand thuis is, over het algemeen een aparte 
ruimte opgezocht omdat gezinsleden kunnen storen en vice versa. 

Een deel van de respondenten heeft een partner die ook (gedeeltelijk] vanuit huis werkt. 
Over het algemeen wordt het als stimulans ervaren om in dezelfde omgeving te werken. 
Vaak wordt er dan gekozen om samen aan de eettafel te zitten. Een klein deel heeft een 
aparte werkkamer waar gezamenlijk gewerkt kan worden. Wanneer één van de twee een 
VoiP telefoongesprek heeft kan dit storend zijn voor de ander. Tijdens een VoiP gesprek is 
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de beller gebonden aan de computer en kan niet elders in de woning telefoneren. Aan de 
andere kant wordt er juist aangegeven liever niet thuis te werken als de partner thuis is, 
omdat dit voor afleiding zorgt. Diegenen kiezen ervoor om op die momenten op kantoor te 
werken. 

Positief aan thuiswerken is dat wanneer men een pauze neemt, dit ook echt als ontspanning 
aanvoelt, omdat men al in de privé omgeving is. Men gaat bij pauze echt weg van de 
werkomgeving. Controle over de omgeving, zoals het klimaat, lichtinval en muziek wordt 
tevens als positief ervaren. 

4.6 Verband 11: kenmerken van de telewerker en eisen aan de werkomgeving thuis 

Er is een tweedeling te zien in welke functies in de 
woning men liever dichtbij de werkruimte heeft. 
De ene helft geeft aan de woonkamer en keuken 
dichtbij te willen hebben, de andere helft wil deze 
functies juist verder weg hebben. Aan de ene kant 

Figuur 17 Verband 11 kan het gezellig zijn om wat van de huiselijke sfeer 

mee te krijgen. Aan de andere kant kan dit storend zijn. Degenen met inwonende kinderen 
geven vaker aan de woonkamer en keuken niet nabij de werkomgeving te willen hebben. 

Opvallend is dat er een aanzienlijk deel van de respondenten in de woonkamer enjof keuken 
werkt wanneer het rustig is in huis, terwijl een aparte werkkamer beschikbaar is. De 
voornaamste reden hiervoor is dan men hier de ambiance prettiger vindt en een meer 
ruimtelijk gevoel heeft dan de werkruimte. Als er medebewoners thuis zijn, dan vertrekken zij 
naar de ingerichte werkruimte, omdat men anders teveel gestoord wordt. 

Uit het onderzoek blijkt dat niet iedereen de werkomgeving in de buurt wil hebben van de 
slaapkamers. De reden die het meest wordt aangedragen, is dat de functies gevoelsmatig 
niet samen gaan. Dit zou kunnen komen doordat slapen 'ontspanning' en werken 
'inspanning' betekent. Degenen die kinderen hebben geven aan dat er geluid van de 
kinderslaapkamers komt dat storend kan zijn. 

In principe wil iedereen werk en privé [waar mogelijk) gescheiden houden. Echter, niet elke 
respondent doet dit ook. Uit het onderzoek blijkt dat .er bij een lager vereist 
concentratieniveau in de gemeenschappelijke ruimte gewerkt wordt, zodat men tijdens het 
werken bij medebewoners kan zijn. Hier gaat het vaak om de avonduren en het weekend, 
dus ook in tijd worden privé en werkactiviteiten niet altijd strikt gescheiden. Opvallend is dat 
degenen met inwonende kinderen vaker privé en werk gescheiden houden dan degenen 
zonder inwonende kinderen. 

Tijdens de interviews is gevraagd om aan te geven op een schaal van één tot vijf hoe 
belangrijk men een eigen werkplek, privacy en sfeer vindt {1 =zeer onbelangrijk, 5 =zeer 
belangrijk). De resultaten zijn in tabel 8 weergegeven. 

Zeer onbelangrijk onbelangrijk Neutraal Belangrijk Zeer belangrijk 
Eigen werkplek 5 3 3 4 2 
Privacy 5 0 5 6 
Sfeer 1 3 1 10 2 

TabeiS Scores op belang van eigen werkplek, privacy en sfeer 

Te zien is dat de meningen over het hebben van een eigen werkplek sterk verdeeld zijn. 
Ongeveer de helft van de respondenten vindt het ~zeer] onbelangrijk om een eigen werkplek 
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te hebben. Waarneer men een eigen werkplek onbelangrijk vindt, kan er dus thuis ook 
'hotdesking' worden toegepast. Privacy vindt de meerderheid van de respondenten (zeer) 
belangrijk. Dit betekent dat de werkomgeving thuis afgescheiden moet kunnen worden. Ook 
sfeer vinden de meeste respondenten belangrijk. Bij de aankleding van de werkomgeving is 
het dus van belang dat deze zo wordt ingericht dat men zich er prettig in voelt. 

Naar voren komt dat mannen privacy hoger waarderen dan de vrouwen en een eigen 
werkplek belangrijker vinden (zie bijlage 3). Een aantal mannen zou het prettig vinden als de 
werkomgeving los van het huis zou z,ijn, bijvoorbeeld in een apart tuinhuis. Zo ontstaat er 
een barrière, waardoor werk minder verweven wordt met het privéleven en er voor 
huisgenoten een hogere drempel is om te storen. 

De uitslag van de kerntyperingtest is naast de score van de gewenstheid van een eigen 
werkplek, privacy en sfeer gelegd. Hieruit komen de volgende punten naar voren: 

wanneer men hoog scoort op extravertheid, vindt men een eigen werkplek vaker 
onbelangrijk. Dit kan komen doordat men minder in zichzelf is gekeerd en daardoor 
geen eigen plek nodig heeft waar men zich terug kan keren. Het verband is overigens 
niet erg sterk. 

degenen die hoog scoren op openheid voor ervaringen, waarderen een eigen werkplek 
gemiddeld lager. Iemand die openstaat voor ervaringen is minder behoudend en heeft 
minder moeite met nieuwe omgevingen. Hierdoor zal men makkelijker van werkplek 
wisselen enjof deze kunnen de'len. 

een hoge score op emotionele stabiliteit komt vaker overeen met een hoge waardering 
van privacy. Deze groep kan goed zijn of haar grenzen aangeven en is minder gevoelig 
wat de omgeving van hen vindt. Als verklaring van de hoge waardering van privacy door 
deze groep kan aangedragen worden dat men niet bang is om privacy te vragen en 
duidelijk aan kunnen geven wanneer men niet beschikbaar is voor anderen. Dit verband 
kwam als meest duidelijk naar voren uit het onderzoek. 

als men laag scoort op vr.iendelijkheid, geeft men vaker een hoge score voor privacy. De 
groep houdt niet van bemoeizucht en gaat vaker van het eigen belang uit. Hierin kan de 
verklaring van de score op privacy liggen, men wil niet gestoord worden wanneer men 
met hun werkzaamheden bezig zijn. 

degenen die hoog scoren op emotionele stabiliteit, geven vaker een lage score aan het 
belang van sfeer. Deze groep is over het algemeen nuchter en laat zich niet door zijn 
omgeving beïnvloeden, dus ook niet door de aankleding. 

wanneer men hoog scoort op openheid voor ervaringen, vindt men vaker sfeer 
belangrijk. Deze groep is over het algemeen vrij creatief en werkt dan ook graag in een 
inspirerende en uitdagende omgeving. Uit het onderzoek blijkt dit een vrij sterk verband. 

Doordat het aantal respondenten niet hoog is, zijn de verbanden die gevonden zijn 
speculatief. Daarnaast lijkt het erop dat de Big Five theorie niet de juiste is om verbanden 
tussen persoonlijkheid en voorkeur voor de werkomgeving te leggen. Het is namelijk lastig 
duidelijke verbanden tussen de dimensies van de Big Five theorie en de voorkeuren ten 
aanzien van de werkomgeving te trekken. De dimensie 'openheid voor ervaringen' is 
bijvoorbeeld wel duidelijke te koppelen aan de sfeer van de omgeving, maar voor bijvoorbeeld 
emotionele stabiliteit is het moeilijker te beredeneren welke verbanden er zijn. 

4.7 Resumé 

Er worden voornamelijk activiteiten thuis uitgevoerd die een hoge mate van concentratie 
vereisen. Hiervoor is een afgescheiden kamer wenselijk. Soms worden juist activiteiten 
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waarvoor weinig concentratie nodig is vanuit huis uitgevoerd. Deze activiteiten worden dan 
vaak gedaan in nabijheid van gezinsleden. Activiteiten waarvoor directe interactie nodig is 
worden het liefst face-to-face op kantoor gedaan. Voor kort één-op-één overleg maakt het 
over het algemeen geen verschil of het wel of niet face-to-face gebeurt, vandaar dat dit ook 
regelmatig via ICT vanuit huis gedaan wordt. Bij de keuze van de locatie van de 
werkomgeving in de woning dient rekening gehouden te worden met eventueel 
geluidsoverlast en scheiding tussen werk en privé. Persoonlijke voorkeur voor de 
werkomgeving is zeker van invloed op de keuze van de locatie van de werkplek en de 
inrichting. Echter, de Big Five theorie lijkt niet passend voor het beschrijven van dit verband. 
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5 Conclusie & aanbevelingen 

5.1 Conclusies uit het onderzoek 

In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre het literatuur- en praktijkonderzoek 
antwoord hebben kunnen geven op de probleemstelling. Aan het begin van het onderzoek is 
de volgende vraag gedefinieerd: 

Welke eisen worden er aan de werkomgeving thuis gesteld vanwt de kenmerken van het 
werk, de persoonskenmerken van de telewerker en hoe is de sttuatie op een bepaald 
moment daarop van invloed? 

5.1.1 Telewerk en kenniswerk 

Allereerst is bepaald wat er onder telewerken wordt verstaan. Telewerken is een manier 
van werken waarbij men op verschillende locaties binnen en buiten het centrale kantoor kan 
werken middels informatie en communicatie technologie. Telewerken kent verschillende 
vormen. Onderscheid kan gemaakt worden op drie onderdelen. Ten eerste kan een 
telewerker vanaf verschillende locaties werken: onderweg en bij klanten [mobiel telewerken), 
volledig vanuit huis (telethuiswerken) of een combinatie van plaatsen waaronder het kantoor 
(multi-location telewerken). Ten tweede is een onderscheid te maken ten aanzien van het 
aantal uren dat men telewerkt: volledig, gedeeltelijk of incidenteel. Ten derde wordt 
onderscheid gemaakt of men in loondienst is, zich laat inhuren of een eigen bedrijf heeft 
(waaronder ZZP'ers). 

Door de grote verscheidenheid van telewerken zijn eenduidige cijfers over het aantal 
telewerkers en hoe zij met het telewerken omgaan moeilijk te vinden. Onderzoeken zijn niet 
goed met elkaar te vergelijken, omdat verschillende definities worden gehanteerd. Voor dit 
onderzoek is gekozen voor telewerkers die parttime en incidenteel vanuit huis werken [multi
location) en in loondienst zijn. Deze keuze is gemaakt omdat deze groep het meest 
vertegenwoordigd is binnen de telewerkers in Nederland. Tevens kan bij deze groep een 
vergelijking worden gemaakt tussen kantoor en de thuiswerkomgeving. 

Niet alle beroepen zijn geschikt voor de invoering van telewerken. Dit onderzoek heeft zich 
gericht op kenniswerkers. Hiervoor is gekozen omdat van alle telewerkers de meesten 
kenniswerkers zijn. Kenniswerkers zijn vaak geschikt om te telewerken omdat de 
werkzaamheden veelal middels de computer uitgevoerd worden en kenniswerkers vaak een 
hoge mate van autonomie hebben. In de literatuur wordt de kenniswerker beschreven als 
een individu dat beschikt over een hoog opleidingsniveau enj of expertise in een bepaald 
gebied en gebruik maakt van cognitieve vaardigheden voor plannen, beslissingen nemen en 
het oplossen van complexe problemen. 

Voor kenniswerk wordt de volgende definitie gehanteerd (Davenport et al., 1996): 

"the acquisition, creation, packaging, ar application of know/edge. Characterized by 
variety and exception rather than routine, it is performed by professional ar technica/ 
workers with a high level of skiff and expertise ... '~ (p. 54) 

Er zijn drie soorten kenniswerkers te onderscheiden: kennisgenereerders, 
kennisoverdragers en kennistoepassers. Elke soort kenniswerker vormt een schakel in de 
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'productieketen van kenniswerk'. Kenniswerkers zijn niet uitsluitend van één soort, maar 
kunnen in meer categorieën worden ingedeeld .. 

Telewerken kent vele voor- en nadelen. Vermindering van de reistijd en het werken in de 
privéomgeving worden als belangrijkste voordelen ervaren. Ook wordt als voordeel genoemd 
dat men beschikbaar is voor contacten aan huis (zoals voor het opnemen van de 
meterstanden]. Flexibele indeling van tijd wordt als voordeel van telewerken genoemd in de 
literatuur. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat men toch voornamelijk volgens kantooruren 
werkt. Dit wordt gedaan om drie redenen: om hetzelfde ritme aan te houden als 
gezinsleden, om in de gaten te houden dat men niet te veel uren werkt. Tijdens kantooruren 
is het ook makkelijker contact te leggen met collega's. Wel worden er marginale afwijkingen 
gemaakt in de werktijd ten opzichte van kantooruren, bijvoorbeeld om iets langer te slapen 
of om kinderen op te halen van school. Wanneer men overdag korter werkt, wordt dit 
meestal 's avonds ingehaald. Het voornaamste nadeel van telewerken is het verlies van 
contact op kantoor. Geen van de respondenten wil volledig vanuit huis werken omdat men 
dan te veel informatie en sociaal contact met collega's zou missen. Ook komt als nadeel 
naar voren dat men 24/7 kan werken waardoor men meer druk om te werken voelt en 
geneigd is meer uren te werken. 

Ten aanzien van de kenmerken van het werk blijft een groot deel van de literatuur op een 
abstract niveau met de beschrijving van activiteiten, gerelateerd aan de 'productieketen van 
kenniswerk' [zie bijlage 1}. Deze beschrijving is niet goed bruikbaar voor dit onderzoek, 
daarom is gekozen om een nieuwe lijst samen te stellen aan de hand van de gevonden 
literatuur [tabel 1]. Deze lijst is gebruikt in het praktijkonderzoek. 

Individueel Interactie 

5.1.2 Werk en de werkplek 

De fysieke eisen vanuit het werk zijn voornamelijk afhankelijk van het type activiteit dat 
uitgevoerd moet worden, de mate van concentratie en het gebruik van ICT. De 
activiteitenlijst bleek tijdens het praktijkonderzoek niet helemaal toereikend, omdat de 
activiteiten vaak simultaan worden uitgevoerd. Echter, het lijkt er wel op dat de lijst volledig is 
met uitzondering van de interactieactiviteit 'training geven'. 

Activiteiten waar een hoge mate van concentratie voor nodig is worden voornamelijk vanuit 
huis uitgevoerd. Aangegeven wordt dat men op kantoor regelmatig wordt gestoord door 
collega's. Dit betekent dat de werkomgeving thuis voor zo min mogelijk afleiding moet 
zorgen. Om storende geluiden te voorkomen is het raadzaam om de werkomgeving niet in 
de buurt van de woonkamer, keuken, kinderkamers en wasmachines te plaatsen. Tevens 
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moet het mogelijk zijn om de werkomgeving af te scheiden. Niet alleen om geluid tegen te 
houden, maar ook om een signaal af te geven naar gezinsleden dat men niet gestoord wil 
worden. 

De activiteiten die men thuis uitvoert gebeuren meestal middels de laptop. Lezen doet men 
ook wel eens vanaf papier, voornamelijk wanneer het veel tekst is De meeste activiteiten 
voert men uit vanaf het bureau. Het werkblad dient van voldoende afmeting te zijn om naast 
de computer papieren uit te stallen. Wanneer men leest van papier, wordt vaak gekozen om 
bijvoorbeeld op de bank te werken. Naast een bureau is het dus wenselijk om voldoende 
ruimte te hebben voor een fauteuil of bank. Zo kan men tijdens het lezen een ontspannende 
enjof andere houding aannemen. De werkomgeving dient voldoende ruim te zijn. Uit het 
onderzoek blijkt dat de minimale afmeting ongeveer twaalf vierkante meter is. Afmeting is 
een dissatisfier: wanneer de werkomgeving te klein is wordt dit als storend ervaren. In de 
werkomgeving dienen voldoende stopcontacten en een goede internetverbinding aanwezig 
te zijn. Voldoende daglicht en een prettig klimaat zijn minimale eisen voor de werkomgeving 
thuis. Bij de indeling van de werkomgeving dient men er rekening mee te houden dat het 
zonlicht geen schittering veroorzaakt op het beeldscherm. Dit kan door het bureau op een 
bepaalde manier te plaatsen, maar ook door bijvoorbeeld zonneschermen. Voor een prettig 
klimaat is het wenselijk om een raam open te kunnen zetten. Ook dient de omgeving 
voldoende geïsoleerd te zijn, niet alleen voor warmteverlies. maar ook om hitte buiten te 
houden. Respondenten geven tevens aan dat het wenselijk is om de temperatuur 
afzonderlijk van de rest van de woning te kunnen regelen. Tot slot dient men rekening te 
houden met voldoende uitzicht en ergonomische meubelen. 

Naast activiteiten waarvoor veel concentratie nodig is, worden er juist ook activiteiten vanuit 
huis uitgevoerd waar weinig concentratie voor nodig is. Deze activiteiten worden niet altijd 
vanuit de ingerichte werkomgevin9 uitgevoerd. Vaak wordt dan gekozen voor een werkplek 
in de leefomgeving, zoals de woonkamer, keuken of tuin. Tijdens het uitvoeren van deze 
activiteiten kan men in de nabijheid zijn van gezinsleden, de tv of muziek. Dit wordt als een 
groot voordeel van telewerken vanuit huis gezien, omdat deze activiteiten dan minder 
ervaren worden als werk. Zo kan men in een ontspannen omgeving werken. Naast een 
aparte ingerichte werkomgeving, dient er dus ook een mogelijkheid te zijn om in de 
gemeenschappelijke ruimte te kunnen werken. Wanneer men in de tuin wil kunnen werken, 
dient er een oplossing te zijn tegen schittering van zonlicht op het beeldscherm. 

Wanneer men veel directe interactie nodig heeft voor het werk zal men minder uren vanuit 
huis willenjkunnen werken dan degenen die weinig directe interactie hebben in hun werk. 
Voor directe interactie wordt de voorkeur gegeven om dit face-to-face te doen, ook al zijn de 
middelen aanwezig om dit via ICT te doen. De reden hiervoor is dat bij directe interactie via 
ICT er veel non-verbale informatie verloren gaat en is interactie met meerdere personen 
tegelijkertijd moeilijker te volgen. 

5.1 .3 Persoonskenmerken en de werkplek 

Bij de keuze om thuis te gaan telewerken dient men niet alleen een afweging te maken of de 
activiteiten van het werk geschikt zijn en of de werkomgeving thuis passend is. De 
kenmerken van de telewerker zijn ook van belang. Er dient rekening gehouden te worden 
met de gezinssamenstelling, maar ook met de persoonlijke werkstijL Niet elke werknemer is 
geschikt om vanuit huis te werken. Het kan zijn dat men onvoldoende discipline heeft, zich 
geïsoleerd voelt, of stress ervaart door de vervaagde scheiding tussen werk en privé. Een 
evaluatie vooraf en tijdens het telewerken vanuit huis is te adviseren. Op deze manier krijgt 
men inzicht in het feit of telewerken voor bepaalde telewerkers efficiënt is of niet. 
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Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de persoonskenmerken leeftijd en geslacht invloed 
hebben op de eisen ten aanzien van de werkomgeving. Uit het praktijkonderzoek komt 
daarentegen naar voren dat deze kenmerken weinig tot geen invloed hebben. Er zijn echter 
maar vier vrouwen geïnterviewd, waardoor dit mogelijke geen goed beeld geeft. 
Huishoudensamenstelling is van invloed op de keuzes wanneer en waar men thuis werkt. 
Hierin is een duidelijke tweedeling te zien. Deze tweedeling heeft te maken met de 
persoonlijke werkstijL Oe ene helft vindt het prettig om bijvoorbeeld in dezelfde omgeving te 
werken met zijn of haar partner, terwijl de andere helft juist op kantoor wil werken op 
momenten dat de partner thuis is. Oe ene helft vindt het prettig om bijvoorbeeld tussen het 
werk door de kinderen van school te halen, terwijl de andere helft liever niet thuis werkt 
wanneer er kinderen thuis zijn. ledere telewerker heeft andere voorkeuren, maar dit is 
moeilijk te vangen in bepaalde categorieën (zoals de dimensies van de Big Five theorie]. 

5.1 .4 lnyloed vao de situatie 

Verwacht werd dat situaties die zich incidenteel voordoen van invloed zijn op de eisen ten 
aanzien van de werkomgeving thuis. Onderscheid is gemaakt tussen werksituaties, 
privésituaties, persoonlijke situaties en weersomstandigheden. Het blijkt dat werksituaties 
vooral van invloed zijn op het aantal uren dat men werkt, bijvoorbeeld wanneer men een 
deadline heeft. Oe privésituatie be·1nvloedt voornamelijk of men wel of niet vanuit huis werkt. 
Wanneer de privéomstandigheden erom vragen om vanuit huis te werken [bv. een ziek kind! 
kiest men er vaak voor om dat te doen. Anderzijds blijkt dat, wanneer kinderen thuis zijn in 
verband met vakantie, men juist vaker de keuze maakt om vanuit kantoor te werken. 
Sommige telewerkers kiezen voor een andere werkplek in de woning wanneer huisgenoten 
thuis zijn. De persoonlijke situatie is van geringe invloed. Zoals eerder aangegeven werkt 
men voornamelijk volgens kantooruren. Echter, enkele telewerkers sporten tussendoor of 
doen boodschappen. Weersomstandigheden waardoor men liever niet reist (gladheid) 
zorgen ervoor dat men vaker vanuit huis werkt. Bij zonnig weer werkt men graag buiten, 
hoewel die werkomgeving vaak niet geschikt is. 

5.1.5 Oe werkomgeving thuis 

De woning van de telewerkers geeft de randvoorwaarden voor de mogelijkheden voor de 
werkplek thuis. Wanneer we kijken naar de werkomgeving thuis kunnen we de 
randvoorwaarden in drie categorieën verdelen. Te weten de fysieke, sociale en 
psychologische werkomgeving. De cijfers uit de literatuur over de woning van de telewerkers 
komen uit Amerika en Canada waar de huizenmarkt anders is dan die in Nederland en 
binnen deze cijfers wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen soorten thuiswerkers (bv. 
naaisters, ZZP'ers en telewerkers) meegenomen. Gedegen cijfers over de woning van de 
telewerker in Nederland zijn niet gevonden. 

Naar verwachting zal het aantal telewerkers groeien. Daar moet bij de (her Jontwikkeling van 
woningen rekening mee worden gehouden. Aan de hand van de doelgroep moet worden 
bepaald wat de beste locatie is voor een werkomgeving in de woning en aan welke eisen die 
moet voldoen. Een andere optie een flexibele indeling van de woning. Hierdoor kan bij 
wisselende gezinssamenstelling en persoonlijke voorkeur de locatie van de werkomgeving 
aangepast worden. 

De fysieke werkomgeving 

Men maakt bij de keuze van het inrichten van de werkomgeving thuis een afweging welke 
ruimte hiervoor beschikbaar is. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat de 
huidige werkomgeving niet optimaal is, maar dat er in de woning geen andere mogelijkheid 
aanwezig is. Geen van de respondenten heeft gekozen voor verhuizen en; of verbouwen. 
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Wel geeft men aan bij een eventuele verhuizing rekening te houden met de invulling van de 
werkomgeving. De beschikbaarheid van een ruimte/kamer bepaalt veelal ook de locatie van 
de werkomgeving. De locatie van de ingerichte werkomgeving is bij een groot deel van de 
respondenten niet ideaal. De meest voorkomende klachten zijn: 

dat de ingerichte werkomgeving te dicht gesitueerd is op ruimtes waar medebewoners 
zich bevinden, waardoor men vaak gestoord wordt; 

te veel afgezonderd is, waardoor men te weinig van het gezinsleven meekrijgt; 

of gecombineerd wordt met andere functies in de woning welke niet goed samen gaan, 
zoals slapen of activiteiten in de woonkamer. 

Uit het onderzoek blijkt dat alle respondenten een duidelijk fysieke grens tussen werk en 
privé willen hebben. In privétijd wil men niet tegen werk aankijken door bijvoorbeeld een 
bureau in de woonkamer. En voor het grootste deel van de tijd dat men thuis werkt wil men 
privé en werk scheiden. Dus dit betekent dat de mogelijkheid er moet zijn om de 
werkomgeving af te scheiden. 

Sociale werkomgeving: 

De sociale werkomgeving gaat over interactie en wordt voornamelijk bepaald door de 
kenmerken van de telewerker [gezinsleden), maar ook door kenmerken van het werk. Bij de 
werkomgeving is het van belang dat gekeken wordt hoeveel interactie men wil met 
medebewoners. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat aan de ene kant men een afweging 
maakt bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten of het storend is wanneer men interactie 
heeft met huisgenoten. Wanneer het storend is, kiest men ervoor (wanneer dit mogelijk is] 
om in een aparte afgescheiden kamer te werken. Aan de andere kant wordt de afweging 
gemaakt of men in de nabijheid van gezinsleden wil werken. Wanneer dit het geval is, voert 
men activiteiten uit waarvoor weinig concentratie nodig is. Ook moet rekening gehouden 
worden met de interactie op afstand met collega's. Wanneer er veel achtergrond geluiden 
zijn in de werkomgeving thuis of men vindt die niet toonbaar voor collega's, zal men minder 
snel kiezen om te bellen of aan een videoconference deel te nemen. De visuele en auditieve 
omgeving is namelijk van invloed op de interactie met collega's. 

Psychologische werkomgeving 

De psychologische werkomgeving wordt bepaald door de telewerker zelf. leder mens 
ervaart de omgeving op een andere wijze. Bij het inrichten van de werkomgeving moet met 
de perceptie en werkstijlen rekening gehouden worderïl. De psychologische werkomgeving 
wordt bepaald door de telewerker zelf. Door middel van het Big Five model is getracht om 
inzicht te verkrijgen in de voorkeuren en keuzes die men maakt ten aanzien van de 
werkomgeving thuis en de samenhang met persoonlijke voorkeuren. Uit het 
praktijkonderzoek zijn geen uitgesproken verbanden naar voren gekomen. Wel is gebleken 
dat persoonlijke voorkeur van invloed is op de keuze van de werkomgeving thuis. Die zijn 
echter niet te vangen in het Big Five model. 

5.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Tijdens het onderzoek zijn er keuzes gemaakt die bij herhaling van dit onderzoek wellicht 
anders zouden kunnen. Voor het onderzoek, dat beperkt van omvang was, zijn zeventien 
respondenten geïnterviewd. In een eventueel vervolgonderzoek zou een grotere steekproef 
gebruikt moeten worden waardoor data representatiever worden. Tevens bestond de 
steekproef alleen uit werknemers die lbij een bank werken. Door onderzoek te doen in een 
ander sector wordt er op een bredere basis informatie verkregen. Dit onderzoek zou 
bijvoorbeeld binnen de hele ICT sector kunnen plaatsvinden omdat deze een groot deel 
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telewerkers bevat. De steekproef bestond uit te weinig vrouwen in vergelijking met de 
populatie. Bij herhaling van het onderzoek zal hier een evenwichtigere verdeling in moeten 
zijn. Ook zou men kunnen kijken of er een verschil is tussen bedrijven van verschillende 
groottes in hoe men omgaat met telewerken. Tot slot zou men andere typen (tele]werk 
kunnen onderzoeken, bijvoorbeeld van telewerkers die volledig vanuit huis werken of niet 
kenniswerkers. 

Tijdens het praktijkonderzoek is gevraagd welke fysieke voorwaarden er per activiteit nodig 
zijn. Echter, er wordt bijna nooit één enkele activiteit uitgevoerd. Vaak is het een combinatie 
van activiteiten, zoals informatie zoeken, tot je nemen en duiden. In vervolgonderzoek zou er 
een andere soort act-iviteitenlijst opgesteld moeten worden die rekening houdt met 
gecombineerde activiteiten en taken. 

Voor dit onderzoek zijn er interviews afgenomen. In een vervolgonderzoek zou nauwkeuriger 
en gedetailleerdere informatie verkregen kunnen worden door telewerkers een logboek te 
laten bij houden voor een bepaalde periode. Hierin kan men bijvoorbeeld aangeven welke 
activiteiten zij uitvoeren en wanneer, op welke locatie [in de woning]. wie er in de woning 
aanwezig is en welke positieve en negatieve factoren zij ervaren. 

Uit het onderzoek blijkt dat er geen cijfers bekend zijn over de woningen van de Nederlandse 
telewerker. Middels enquêtes zou informatie verkregen kunnen worden in hoeverre de 
Nederlandse woningmarkt aansluit bij de eisen en wensen omtrent telewerken thuis. Op 
deze manier kan kwantitatieve informatie ingewonnen worden. 

Het succes van het telewerken zal onder andere worden bepaald door het vinden van de 
optimale balans tussen de kenmerken van het werk, de telewerker en de thuissituatie. 
Vanwege het maatschappelijke belang, de actualiteit van telewerken en het feit dat hieraan 
door werknemers steeds meer waarde wordt gehecht, is vervolgonderzoek noodzakelijk. Zo 
kan een nog gedetailleerder beeld verkregen worden over de aspecten die - en de wijze 
waarop -van belang' zijn voor de thuiswerkplek die de kenniswerker optimaal' ondersteunt in 
zijn of haar werk. Door nader onderzoek kan worden bijgedragen aan het voor alle partijen 
[werkgever, werknemer en de maatschappij] optimaal inzetten van de mogelijkheden tot 
telewerk en daarmee het succesvol toepassen van telewerken 
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Bijlage 1 Ken n i swe rka ctivite i ten 

In dit overzicht hebben Holsapple &Joshi [2002] een samenvatting gemaakt van de bestaande 
literatuur met betrekking tot het beschrijven dat de kenniswerkactiviteiten. 

Autlk'f 

Asthut and APOC [21 

l lol.5llpf>l e and \\'bi i1'4 on [14 j 

l .t:Or -Flarto n [17 I 

Szulan;;J;;i [2Kj 

Wii a, I29J 

AcquL•ition c~nowk:tlçe •teat ion and coment de,·ek">pHlenll 

hl<k\Îilt; 

Fïll<lrin • 
l.inking in\'c~Vc..'S se:r~e:ninp. cl6t.~siliciili·on. ~a :alt"~in~·· int~1"alin,g~ 

and intefaHmettinf. intrtnill and ext~mal "''ull-.;~1 

Ois uihutin::- lp:)<.'kafÎII[i i!tld ddi\•1!1)' of ktK>wledf'e in tf.wm ,.f Wd> fláJ;tc•l 

Awlic<ition fusin.g, kno wied pe l 

Sh11re 
Create 
ldo!nti f>· 
Cl•llëct 

Adrlpl 
o •,ilttize 

Apply 

Sen1cmHikin~ (iiK:Iudes ' ' informati<\n inlciJnetation'' 1 

KrK>wl~ve t1elllion 1 indude;, " i nfomlóltion tran!do tnlöltÎ-f'n"l· 

De.:i>ion m:ikin~ :indudes ''iM<~lnatic~• l"oce.'l.>În!!"l 

Procur<l 

ani ze 
Store 
1\·laintain 

Anuly•1.e 

tlllê 

rr em 
Oi.\tribule 
Apply 

Shared and cteat(•c: l"oh~m ~olvi.ng 
hnpc:.rting and absorl,inç. Ledmok •icallc.nowled ·e fmmthe outsickol the rinu 

E'xperi n~ntinl-' pmtot yping 
lmplen'if'ntin~?- and int~nating •~w mediOdok\gie-; and tools 

Snciali7.e I<'OIJ'è11 t:.lcil kn<•wle<IL'.< to ucil knowleJ;:et 
lntd'nali1e IC:<•Ilvetl e~plidt kTK1Wledge t() ucit lmowlèdf!e.l 

o nli'Îne tconvcrt e•plkit kn'"''ledg,e to explicit knowiedgel 
Ex temalizt tron,.èft tacit kll{>wlc!d~ to ~~plidt knll'>vlec:i.f!eJ 

In i tintion 1 recognilè knnwledt)e ~ and ~ati~f)< dl~t tléall 

lmplemelltatÏ{}n tlntcr<\'ledge transfer take.' placet 

Ran~t•··UI> (liSt dte lfa.n>fet'l'td kll(l\\'l~dge 1 
lnte i<m tintem:aliu the lmnwled~e) 

In the <>.::1 p~t-..ce . ' 

Dcvelop 

Distril'llte 
t omhilk! 
llold 

C re:llion 
Manifcs tatio n 

U se 
Tra.n.'ifer 

Samenvatting van kenniswerk activiteiten gevonden in de literatuur (bron: Holsapple & Joshi, 2002} 



Bijla e 2 

Bijlage 2 lnterv1iewvragen 

Persoonseigenschappen 

1. Gesl·acht 

2. Leeftijd 

3. Gezinssamenstelling 

4. Type woning 

Persoonlijkheidseigenschappen 

5. Uitslag Big Five model 

6. Hoe omschrijft u een prettige werkomgeving? 

7. Wat vindt u belangrijk? 

8. Wat vindt u niet belangrijk? 

9. Kunt u aangeven hoe belangrijk een eigen werkplek voor u is? (schaal1-5) 

10. Kunt u aangeven hoe belangrijk privacy voor u is? (schaal1-5) 

11. Kunt u aangeven hoe belangrijk sfeer voor u is? (schaal1-5) 

12. Wat voor sfeer vindt u prettig? (huiselijk, zakelijk, enz.) 

13. Kunt u aangeven welke functies in de woning u het liefst dichtbij uw werkplek heeft? 

14. Kunt u aangeven welke functies in de woning u het liefst veraf van uw werkplek heeft? 

Kenmerken van het werk 

15. Hoeveel uren werkt u per week? 

16. Wanneer werkt u thuis? 

17. Waarom werkt u op die momenten thuis? 

18. Wanneer werkt u niet thuis? 

19. Waarom werkt u op die momenten niet thuis? 

20. Welke activiteiten voert u uit voor uw werk? (lijst) 

21. Zijn er activiteiten die u uitvoert die niet op de lijst staan? 

22. Welke activiteiten voert u thuis uit? 

23. Plant u deze activiteiten? 

24. Waarom voert u deze activiteiten thuis uit? 

25. Welke activiteiten voert u niet thuis uit? 

26. Waarom voert u deze activiteiten niet thuis uit? 

27. Komt u problemen tegen bij het uitvoeren van deze activiteiten thuis? 

28. Welke problemen komt u tegen bij het uitvoeren van deze activiteiten thuis? 

29. Wat gaat er juist goed bij het uitvoeren van deze activiteiten thuis? 

30. Krijgt u de geplande activiteiten thuis af? 

31. Welke activiteiten voert u niet thuis uit? 

32. Waarom voert u die activiteiten niet thuis uit? 

33. Wat zou u nodig hebben om deze activiteiten wel thuis uit te kunnen voeren? 



Eisen ten aanzien van de werkomgeving thuis 

34. Heeft u een ingerichte werkplek? 

3S. Kunt u de werkplek beschrijven? 

36. Waarom is de werkplek zo gesitueerd? 

37. Wat vindt u prettig aan de werkplek zoals hij is? 

38. Wat vindt u niet prettig aan de werkplek zoals hij is? 

39. Welke activiteiten voert u aan uw werkplek uit? 

40. Waarom voert u deze activiteiten aan uw werkplek uit? 

41. Waarom niet ergens anders? 

42. Welke activiteiten voert u niet aan uw werkplek uit? 

43. Waarom voert u deze activiteiten niet aan uw werkplek uit? 

44. Waar voert u deze activiteiten uit? 

4S. Wanneer voert u deze activiteiten uit? 

46. Waarom voert u ze daar uit? 

47. Waarom voert u ze niet elders uit? 

48. Wat zou u anders willen aan deze situatie? 

49. Wat zou u niet anders willen aan deze situatie? 

Bïla e 2 

SO. Hoe zou een ideale werkomgeving eruit zien voor de genoemde activiteiten? 

Sl. Kunt u situaties noemen wanneer het werk werd be'lnvloed door de omstandigheden op dat 

moment? 

S2. Kunt u zich thuis goed concentreren? 

S3. Waar kunt u zich beter concentreren, thuis of op kantoor? 

S4. Waarom kunt u zich daar beter concentreren? 

SS. Waar wordt u vaker afgeleid, op kantoor of thuis? 

S6. Waar komt het doordat u daar vaker wordt afgeleid? 

S7. Is de mate van concentratie van invloed op de werkplek keuze? 

S8. Wat zijn de belangrijkste factoren die de keuze van de werkomgeving bepalen? 
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Bijlage 3 Persoonseigenschappen en 
waarderingen 

De onderstaande tabel geeft enkele persoonseigenschappen van de respondenten weer en hun 
waarderingen. Te weten geslacht, leeftijd, samenwonend, inwonende kinderen, de scores van de 
waardering van het hebben van een eigen werkplek, privacy en sfeer en of men werk en privé 
scheidt. 
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10 m 30-50 5 5 1 

11 m 30-50 1 5 2 

12 m 30-50 4 5 2 

13 m 30-50 4 5 

14 m 50-65 4 4 

15 m 19-30 n n 3 4 

16 m 30-50 n 3 5 3 

17 V 30-50 n n 2 2 4 

1 = zeer onbelangrijk 
2 = onbelangrijk 
3 =neutraal 
4 = belangrijk 
5 = zeer belangrijk 

n 

n 

n 

n 

n 

n 


