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Enquête telewerk ACOD-LRB en 
diversiteitswerking Vlaams ABVV 

9/03/2021 – 9/04/2021  

 

De enquête 
 
ACOD LRB en de diversiteitswerking van het Vlaams ABVV hebben samen een enquête uitwerkt over 
telewerk. De enquête werd uitgevoerd in Google Forms en had als doelgroep militanten en 
afgevaardigden van ACOD LRB in gans Vlaanderen. Deze enquête liep gedurende één maand, van 9 
maart 2021 tot en met 9 april 2021. Op 22 maart werd hier nog een herinnering voor gestuurd.  
 
In totaal hebben 166 militanten en syndicaal afgevaardigden van ACOD-LRB in heel Vlaanderen de 
enquête ingevuld. Daarvan waren er 46 van Antwerpen-Mechelen-Kempen, 29 van Limburg, 52 van 
Oost-Vlaanderen, 18 van Vlaams-Brabant en 21 van West-Vlaanderen.  
 
De enquête bevatte 20 vragen. Alle respondenten vulden alle vragen in.  
De vragen waren opgedeeld in 3 grote onderdelen:  

a. Algemeen kader van het telewerk 
b. Afsprakenkader van het telewerk 
c. Werkbaar werk, ook voor telewerkers 

 
 
Een analyse van de resultaten 
 
We hebben bij alle vragen een aantal vaststellingen.  
Hierbij al een aantal grote vaststellingen: 
 

1) 83% geeft aan om voorstander te zijn om telewerk structureel te laten invoeren (dus ook na 
corona).  
 

Voor de organisaties die al een kader hadden voor telewerk, loopt dit na corona wellicht 

gewoon door. Daar kan het wel interessant zijn om na te gaan of er door corona ook 

collega’s thuiswerken die vroeger niet mochten thuiswerken, of waar men vroeger van dacht 

dat die niet konden thuiswerken. En daar dan eventueel nieuwe afspraken over te maken.    

 

In organisaties waar voorheen geen telewerk mogelijk was, is het een kans om te bekijken of 

dat nu ook kan ingevoerd worden.  

 

 

2) 43% van de deelnemers geeft aan dat er ook voor corona een kader voor telewerk voorzien 

was in hun organisatie. Bij meer dan 60% van de respondenten bestaat een afsprakenkader 

of een intern reglement. Dat lijkt veel in vergelijking met het gemiddelde in Vlaanderen, waar 

maar 17% van de werknemers thuiswerkte.  

 
Het kan nuttig zijn om te bekijken of het bestaande afsprakenkader volstaat, of het kan 
verbeterd worden. En het zou natuurlijk ook interessant zijn om bij diegenen waar er nog 
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niets bestaat, dit op de agenda te zetten om het ook een afsprakenkader of intern reglement 
in te voeren. 
 

3) 70% geeft aan dat de telewerkers over de over de gegevens van hun syndicale 

afgevaardigden beschikken. Dat is een zeer goede zaak. Zeker in tijden van afstandswerk en 

verminderd contact onder collega’s is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is en blijft 

van de syndicale werking.  

 

Er bestaan verschillende manieren om de syndicale werking ook voor telewerkers te 

versterken. Dit kan enerzijds gaan over afspraken over communicatieprocedures,… , en 

anderzijds ook over als syndicaal afgevaardigde gebruik maken van de telefoon, sociale 

media, e-zines,… 

 

 

4) De werkgever maakt het meest afspraken over de bereikbaarheid van telewerker  

Dit wordt nog versterkt door het feit dat de afspraak over wanneer mensen NIET bereikbaar 

moeten zijn heel veel minder wordt gemaakt. Het gevoel meer flexibel en bereikbaar te 

moeten zijn als thuiswerker wordt ook als een heel groot nadeel ervaren. 

 

We moeten hier syndicaal waakzaam zijn. Dit kan meegenomen worden in de discussie over 

het afsprakenkader of intern reglement (zie hierboven).  Als diversiteitswerking hebben wij 

kennis over afspraken rond vormen van deconnectie in een aantal bedrijven en organisaties. 
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Telewerk is niet nieuw. Ook voor het uitbreken van de coronacrisis nam het telewerk toe. In 2017 

was dit 17% van de werknemers. Door corona steeg dit plots wel heel hard (in januari 2020 werkte 

33%), en dit niet alleen bij ongeveer dubbel zoveel mensen, maar vooral ook veel meer dagen.  

43% van de deelnemers geeft aan dat er ook voor corona een kader voor telewerk voorzien was in 

hun organisatie. Dat lijkt veel in vergelijking met het gemiddelde van de werknemers in Vlaanderen. 

Corona heeft met het verplichte telewerken natuurlijk gezorgd voor een flinke toename van 

thuiswerkers. Aan de antwoorden op de tweede vraag, kunnen we zien dat de grote meerderheid 

van de respondenten (83%) voorstanders is om thuiswerk structureel te laten invoeren.  

Voor de organisaties die al een kader hadden voor telewerk, loopt dit na corona wellicht gewoon 

door. Daar kan het wel interessant zijn om na te gaan of er door corona ook thuiswerken die niet 

mochten thuiswerken, of waar men vroeger van dacht dat die niet konden thuiswerken.  En daar dan 

eventueel nieuwe afspraken over te maken.    

In organisaties waar voorheen geen telewerk mogelijk was, is het een kans om te bekijken of dat nu 

ook kan ingevoerd worden.  

De diversiteitswerking van het Vlaams ABVV staat klaar om delegees hierin te ondersteunen.  
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Tijdswinst, een betere combinatie van werk en privé, en een impact op het milieu ervaren de 

deelnemers als de grootste voordelen van telewerk.  

Tijdswinst, wellicht door het wegvallen van de dagelijkse pendeltocht en het werken in een 

thuissituatie, wordt aangegeven als belangrijkste voordeel (66%). Studies wijzen echter uit dat die 

vrijgekomen tijd vaak naar werken gaat: telewerkers werken over het algemeen meer uren dan op 

kantoor. De afspraak maken dat werknemers die telewerken zich zoveel mogelijk aan het eigen 

uurrooster houden, kan een belangrijke syndicale tip zijn.  

Een betere combinatie werk-privé hangt dan ook sterk samen met wat we hierboven beschreven 

hebben. Het is dan ook belangrijk om telewerkers een duidelijke cesuur te laten maken tussen werk 

en privé, gezien beide activiteiten bij telewerk op dezelfde plaats gebeuren.   

De impact op het milieu wordt gezien als het derde belangrijkste voordeel. Dit lijkt er op te wijzen dat 

de bevraagde delegees de aandacht voor milieu hoog in het vaandel dragen.  
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Eenzaamheid wordt aangeduid als het meest ervaren nadelen van telewerk. Dat is wellicht zeer 

Covid-gerelateerd: werknemers werken door de pandemie gemiddeld veel meer uren thuis. Daar 

waar er al afspraken waren om thuis te werken, is dat gemiddeld 1 dag per week. Onderzoekers 

raden ook een maximum van 2 dagen per week aan.  

De andere belangrijke nadelen, namelijk het gevoel meer beschikbaar en flexibeler te moeten zijn, 

hangen echter samen met het feit dat telewerkers gemiddeld meer uren werken als ze thuis dan op 

kantoor zijn, en moet een syndicale waakzaamheid met zich meebrengen.  
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Bij meer dan 60% van de respondenten bestaat een afsprakenkader of een intern reglement. Dat is 

veel, zeker gezien bij nog maar 43% al telewerkmaatregelen bestonden voor de coronacrisis (zie 

vraag 1).  

Het kan nuttig zijn om te bekijken of het bestaande afsprakenkader volstaat, of het kan verbeterd 

worden. En het zou natuurlijk ook interessant zijn om bij diegenen waar er nog niets bestaat, dit op 

de agenda te zetten om het ook een afsprakenkader of intern reglement in te voeren. De 

diversiteitswerking staat klaar om de delegees hierbij te ondersteunen.   

 



7 
 

 

De afspraak die het meest gemaakt wordt, is de afspraak over wanneer werknemers bereikbaar 

moeten zijn (55%). De afspraak wanneer mensen NIET bereikbaar moeten zijn, wordt echter veel 

minder gemaakt (10%).  

Aansluitend bij wat de delegees als zeer belangrijke nadeel zagen, namelijk het gevoel meer 

beschikbaar en flexibeler te moeten zijn, versterkt ons dit in onze tip om hier syndicaal waakzaam 

over te zijn. Wij hebben kennis over afspraken rond vormen van deconnectie in een aantal bedrijven 

en organisaties.   

Een pluspunt is zeker dat er bij 40% van de respondenten afspraken zijn over technische 

ondersteuning.  
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70% geeft aan dat de telewerkers over de over de gegevens van hun syndicale afgevaardigden 

beschikken. Dat is een zeer goede zaak. Zeker in tijden van afstandswerk en verminderd contact 

onder collega’s is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is en blijft van de syndicale werking.  

Er bestaan verschillende manieren om de syndicale werking ook op afstand te versterken. In veel 

bedrijven wordt er nu meer gebruik gemaakt van sociale media, e-zines,… om de collega’s op de 

hoogte te houden van het syndicale nieuws. De diversiteitswerking kan hier nuttige tips over 

aanreiken.  
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61% is positief over de mogelijkheid om een vorming te volgen. Er wordt hier echter geen 

onderscheid gemaakt tussen praktische opleiding, waar gekeken wordt naar het opleiden in het 

kader van telewerk (vb. effectief gebruik maken van de middelen en software om te kunnen 

telewerken), en opleiding in het kader van de job. Bij de respondenten die antwoorden met “nee” of 

“ik weet het niet” kunnen we de vraag stellen of de personeelsdienst voldoende inzet op opleiding of 

op het bekend maken van het aanbod rond opleiding. Er kan door de diversiteitswerking een analyse 

van het opleidings- en doorstroombeleid van de organisatie gemaakt worden, om werkpunten vast 

te stellen en aan te pakken.  

 

 

Als we vooruitlopen naar vraag 13, zien we dat veel werkgevers wel degelijk investeren in middelen 

om het thuiswerk mogelijk te maken. Het is echter frappant dat er, ondanks campagnes van de 

overheid en andere instanties, niet voldoende aandacht besteedt wordt aan het inrichten van de 

werkplek. Ergonomie is voor de telewerker even belangrijk als op kantoor. Aandacht besteden aan de 

werkplek is ook belangrijk voor de scheiding werk/privé.  
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Elke werknemer moet op de hoogte zijn van de procedure of afspraken over het aangeven van ziekte 

of een arbeidsongeval. Tijdens deze coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, is 

dit nog belangrijker. Dat syndicaal afgevaardigden antwoorden dat slechts 45% van de telewerkers 

dit krijgen is dan ook verontrustend. 

 
 

 

We zien hier dat het 62% antwoordt dat hun werkgever effectief investeren in het materiaal dat 

nodig is om van thuis te werken.  

Het is ook belangrijk dat het gebruik ervan uitgelegd wordt voor wie dat nodig is. En nog belangrijker 

is om de werkgevers die hier nog niet in investeren over de streep te krijgen.  
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Ook deze vraag is vooral belangrijk daar waar telewerk een groot deel van het werk wordt. Als het 

gaat over bijvoorbeeld één dag telewerk per week voor voltijds werknemers (voor 90% van de 

werknemers in Vlaanderen is dat minder), zijn de werknemers toch 4 dagen op kantoor bij de 

collega’s. En dan heeft deze vraag dan ook niets te maken met telewerk, maar met het feit dat de 

werkgever de informele feedback te weinig mogelijk maakt.  

 

 

De werklast mag bij telewerk niet anders zijn dan bij het reguliere werk, en het mag geen excuus zijn 

om taken opnieuw te verdelen zonder dat er een goede reden of duidelijke afspraak is. Precies door 

ondoorzichtige jobinhoud verhoogt de werkdruk bij werknemers in veel bedrijven en organisaties. 

Vanuit de diversiteitswerking bieden wij ondersteuning om metingen uit te voeren onder de 

werknemers om de werkdruk op verschillende vlakken in kaart te brengen. Als er problemen 

ontstaan bij het uitvoeren van de dagtaak door overschakeling naar telewerk kan dit de aanzet zijn 

om de arbeidsorganisatie nader te bekijken.  
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Bij 42% is er aandacht voor de werk-privé-balans. Het belang van deze balans wordt niet vaak genoeg 

onderkend door werkgevers. Zoals bij vraag 6 toont dit aan dat er nood is aan een duidelijke 

afsprakenkader met aandacht voor bereikbaar én niet bereikbaar zijn. 
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Omdat de familiale omstandigheden van iedereen sinds de start van de coronacrisis ook onder druk 

zijn komen te staan, heeft dit zeker een impact op het thuiswerk. Dit hangt samen met de indeling 

van de werkdag, daarom nemen we vraag 17 en 18 samen. Dagplanningen zijn sterk afhankelijk van 

de organisatie en de afspraken en regels rond arbeidsorganisatie. Een goede dag- of weekplanning 

kan zelfs in een systeem met flexibele uren en zelfs als de werknemers ervaring hebben een nood 

zijn. Zonder duidelijke afspraken en planning verhoogt namelijk de werkdruk en het stressniveau.  
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Slechts een minderheid van de deelnemers ervaart de leidinggevende(n) als motiverend en coachend 

naar de werknemers toe. Zeker in tijden van crisis worden gebreken in leiderschap uitvergroot. Met 

verminderd contact onder moeilijke omstandigheden is het des te belangrijker dat er aandacht is 

voor de motivatie van medewerkers. Dit kan gekoppeld worden aan vraag 14 rond informele 

feedback.  

 

 

 

 


