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‘Verder onderzoek naar hybride 
werken is dringend noodzakelijk’
Als we alle berichten mogen geloven gaan kantoren er heel anders uitzien 
dan we tot begin 2020 gewend waren. ‘Ontmoeten’ wordt veel belangrij-
ker. Dat heeft te maken met de groeiende voorkeur voor ‘hybride werken’. 
Maar hoe de implementatie van dit hybride werken gaat uitpakken, is nog 
onduidelijk. Volgens het Center for People and Buildings (CfPB) in Delft is 
aanvullend onderzoek dringend noodzakelijk. 
TeksT en illusTraTie: CfPB

Toen Apple-topman Tim Cook vorig jaar – 
enigszins voorbarig, naar we nu weten – zijn 
medewerkers sommeerde om per september ten 
minste drie dagen in de week weer naar kantoor 
te komen, kreeg hij een boze brief van een groep 
medewerkers. Strekking van de brief: wij willen 
niet verplicht worden terug naar het kantoor te 
komen. Dit strookt niet met onze individuele 
behoeftes en is bovendien onverantwoord vanuit 
het oogpunt van duurzaamheid. Daar was geen 
woord Spaans bij.

‘ZEURENDE COLLEGA’S’
Ook in ons land zijn er veranderingen op til. 
Steeds meer organisaties willen hybride gaan 
werken. Uit het onderzoek ‘We Werken Thuis’, 
uitgevoerd door onder meer het Center for 
People and Buildings, TU Delft en TU Eindhoven 
onder tienduizenden werknemers, bleek vorig 
jaar al dat kantoorwerkers hopen en verwachten 
na de pandemie een deel van de week vanuit 
huis te kunnen blijven werken. Volgens NRC- 
columnist Japke-d. Bouma is dit goed verklaar-
baar. Want dankzij thuiswerken kunnen mensen 
nieuwe hobby’s nemen – of zelfs een pakket-
dienst voor de buurt beginnen. Het werk is thuis 
immers veel sneller af dan op een kantoor vol 
zeurende collega’s (‘Van weigeraar tot enthou-
siasteling: dit zijn de zes thuiswerktypes in de 
coronacrisis’, NRC 23-11 2021).

Hybride werken is volgens velen overigens niet al-
leen beloftevol voor individuele medewerkers. Ook 
organisaties kunnen profiteren van deze nieuwe 
manier van werken. CNV-voorzitter Piet Fortuin 
stelt in een toelichting bij recente onderzoeks-
cijfers weliswaar dat het invoeren van thuiswerk-
beleid gepaard gaat met kosten voor werkgevers. 
Maar “gezien het feit dat mensen productiever zijn, 
doorwerken bij coronaklachten en er vele andere 
voordelen aan het thuiswerken kleven, verdienen 
werkgevers deze kosten met gemak terug.”

ONBEWEZEN VERONDERSTELLINGEN
Kent hybride werken dus alleen maar voordelen 
voor alle betrokkenen? Dat is twijfelachtig. Veel 
voordelen die met betrekking tot hybride werken 
naar voren worden gebracht, zijn namelijk 
gebaseerd op onbewezen veronderstellingen. 
Wat bijvoorbeeld te denken van het veelgebruikte 
argument dat het invoeren van hybride werken 
organisaties de kans biedt om te besparen op 
het aantal vierkante meters? Het kantoor blijft 
bij de invoering van hybride werken als ontmoe-
tingsplek een essentiële functie vervullen binnen 
organisaties. Deze plekken vragen niet nood-
zakelijkerwijs om minder ruimte dan bureaus. 
Bovendien: wanneer alle kantoorwerkers op 
dezelfde vaste dagen naar kantoor willen komen 
– zoals een recent rapport van vastgoedonderne-
ming Colliers stelt – dan kan het aantal werkplek-
ken helemaal niet verkleind worden. Tenslotte 
wordt nogal eens vergeten dat een deel van de 
kantoorpopulatie geen goede ruimte of persoon-
lijke omstandigheid heeft om structureel deels 
thuis te kunnen werken. Voor deze medewer-
kers moet in het postcorona-kantoor natuurlijk 
gewoon ruimte zijn.

PRODUCTIVITEIT
Dan het veelgebruikte productiviteitsargument. 
Verschillende onderzoeken, waaronder het 
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Een onderzoek naar de thuiswerk-ervaringen
in Nederland tijdens de coronacrisis in de

periode april tot december 2020

Wat waren de gevolgen van het
volledige thuiswerken voor mens,

werk en organisatie? 

Thuiswerken had weinig tot geen
aantoonbaar effect op de continuïteit van de
bedrijfsvoering. 

De productiviteit, zowel voor het individu als
voor het team, kreeg gemiddeld een ruime
voldoende.

Thuiswerken werd door de meeste
kenniswerkers als positief ervaren. Sommigen,

waaronder voornamelijk jonge en nieuwe
medewerkers, hadden het lastig.

 
Het volledige thuiswerken schaadde de

productiviteit niet. Wel kwam de sociale cohesie
onder druk te staan en werd samenwerken een

uitdaging. 

WAARDERING
THUISWERKEN 

Men had baat bij een fatsoenlijke
werkplek thuis, met goede fysieke en
digitale functionaliteiten en zonder te veel
afleiding van de omgeving. 

Een goede werkplek thuis bevorderde de
bevlogenheid en productiviteit van
kenniswerkers.

SOCIALE
COHESIE

Door het volledige thuiswerken voelde
men zich minder verbonden aan elkaar.

Kenniswerkers misten het onderlinge
contact met collega’s, voornamelijk het
spontane en non-verbale contact. 

Sommigen voelden zich  geïsoleerd. Dit
gold voornamelijk voor  jongere en
nieuwe medewerkers.

Samenwerking werd bemoeilijkt door gebrek
aan fysiek overleg en spontane interactie.

Voor een goede samenwerking was de digitale
infrastructuur cruciaal. Ook onderling
vertrouwen was belangrijk. 

Het zelfstandig kunnen uitvoeren van taken en
beslissingen kunnen nemen, droeg bij aan het

functioneren en welzijn van kenniswerkers.

Kenniswerkers ervaarden na verloop van tijd
steeds meer mentale gezondheidsklachten. 

GEZONDHEID WERK-PRIVE
BALANS 

Positieve relaties
t.a.v. productiviteit 

Positieve relaties t.a.v.
waardering

thuiswerken 

Voorlichting vanuit de organisatie droeg bij
aan het realiseren van een goede werk-privé
balans.

Een hoge werkdruk bemoeilijkte het
waarborgen van een goede werk-privé balans. 

Kenniswerkers die zich minder
verbonden of zelfs geïsoleerd
voelden hadden vaker last van
gezondheidsklachten. 

Als men een goede werk-prive balans
wist te waarborgen, had men minder
last van gezondheidsklachten.

Tijdens de coronacrisis werden
kenniswerkers geacht vanuit huis te werken.
Het 'thuiswerkadvies' gold van maart 2020

tot en met maart 2022

De volledige thuiswerksituatie kon zowel positief
als negatief bijdragen aan de werk-privé balans.
Kenniswerkers hadden meer tijd, maar werk en

privé vermengden ook meer.  

eerder genoemde onderzoek ‘We Werken 
Thuis’, hebben inderdaad uitgewezen dat 
individuele medewerkers zichzelf tijdens 
de pandemie productiever vonden in de 
thuissituatie. Op dit moment zijn er echter 
nog nauwelijks betrouwbare gegevens 
omtrent de productiviteit van teams en 
organisaties als geheel. Bovendien zijn 
er nog weinig gegevens beschikbaar over 
langetermijneffecten. Klopt de perceptie 
van individuele medewerkers eigenlijk wel? 
Vertaalt hun persoonlijke gevoel tijdens 
de thuiswerkperiode zich in structurele 
organisatie-brede meeropbrengsten? Leidt 
een vermindering van de sociale cohesie op 
de langere termijn misschien tot een lagere 
productiviteit?
Vragen als deze kunnen pas beantwoord 
worden wanneer er langdurig en gedegen 
onderzoek gedaan is naar de voor- en 
nadelen van hybride werkvarianten. 

Dat geldt ook voor de vraag of hybride 
werken een bijdrage kan leveren aan kli-
maatdoelen. Enerzijds kan hybride werken 
inderdaad leiden tot een vermindering van 
het aantal reisbewegingen. Maar aan de 
andere kant moeten bij het grootschalig in-
voeren van hybride werken zowel individue-
le woningen als kantoren overdag verwarmd 
en verlicht worden. Is de duurzaamheids-
winst dan wel zo groot? Wie eerlijk is, moet 
erkennen dat er onderzoek nodig is om na 
te gaan of deels thuiswerken in de praktijk 
inderdaad groen uitpakt.

FRUSTRATIE, CYNISME, ZIEKTEVERZUIM
Organisaties die kantoorwerkers serieus 
nemen, moeten goed nadenken over de 
mogelijkheden die hybride werken biedt. 
Implementatie van hybride werken zou 
zeker een bijdrage kunnen leveren aan het 
behalen van de strategische doelen van een 
organisatie. Maar om optimale resultaten 
te behalen, is het belangrijk beslissingen te 
nemen op basis van kennis, niet op basis 
van gevoel en soms nogal rooskleurige 
voorspellingen. Wie nu al roept dat hybride 
werken dé oplossing is voor een breed scala 
aan vraagstukken waar organisaties en me-
dewerkers mee worstelen, roept nodeloos 
problemen over zich af. Invoering van eer-
dere kantoorinnovaties, zoals ‘Het Nieuwe 
Werken’ en de ‘kantoortuin’, hebben immers 
laten zien dat het gedachteloos invoeren 
van nieuwe werkmethoden in het ergste 
geval kan leiden tot frustratie, cynisme en 
ziekteverzuim bij kantoorwerkers. 

Om dergelijke problemen – en de bijbeho-
rende hoge kosten – te voorkomen heeft 
het Delftse kennisinstituut Center for People 
and Buildings samen met TU Delft en TU 
Eindhoven het grootschalige collectieve 
onderzoek ‘Werk in Transitie opgezet’. Door 
samen met organisaties te onderzoeken wat 
de veelsoortige effecten zijn van hybride 
werken, hopen de onderzoekers een bijdra-
ge te leveren aan een succesvolle imple-
mentatie van hybride werken. Organisaties 
kunnen zich aanmelden voor deelname aan 
het onderzoek.
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