Telewerk inclusief organiseren
drempels voor flexibele werkarrangementen verlagen
1. Organisator
Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool start met de voorbereiding van
een project ‘Telewerk inclusief organiseren’ en is hiervoor op zoek naar partnerorganisaties in
Vlaanderen en in Europa. Dit project wordt in deze voorbereidende fase financieel ondersteund
door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. In de periode september – december
2020 wordt er samen met partners gewerkt aan een definitief projectvoorstel.

2. Contactpersoon:
Miet Timmers - Miet.Timmers@odisee.be
Odisee Campus Schaarbeek
Huart Hamoirlaan 136 – Schaarbeek – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – België

3. Projectdoelstelling
In de toegang tot en de omkadering van telewerk bestaan er ongelijkheden tussen werknemers op
het vlak van gender, gezinssamenstelling, socio-economische en etnisch-culturele diversiteit. Dit
project wil de zichtbare en onzichtbare barrières in kaart brengen en tools ontwikkelen die een meer
inclusief beleid op het vlak van telewerk mogelijk maken. Door het telewerk meer te faciliteren voor
werknemers die barrières ervaren, zal hun employability en inzetbaarheid verhogen.

4. Projectkader en -omschrijving
3.1. Verschillen in de toegang tot en de omkadering van telewerk
Tijdens de plotse en massale introductie van het telewerk tijdens de corona-lockdown in het
voorjaar van 2020 werd duidelijk dat er veel verschillen waren in de manier waarop telewerk werd
georganiseerd en ondersteund door de werkgever. Sommige telewerkers, zeker in organisaties waar
telewerk voor de crisis al sterk was geïntroduceerd, kregen alle faciliteiten en ondersteuning en een
grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit om hun werk uit te voeren. Anderen hadden af te
rekenen met onvoldoende ondersteuning, een gebrek aan flexibiliteit en vertrouwen vanuit de
werkgever of leidinggevende (Timmers, Van Puyenbroeck, & Emmery, 2020). Vaak gebeurde dit in
organisaties met weinig ervaring in de organisatie van telewerk (Belzunegui-Eraso & Erro-Garcés,
2020).
Na de volledige lockdown blijft het telewerk voor veel beroepen een mogelijkheid en lijken
werkgevers zich steeds beter te organiseren voor een blijvende optie van (deeltijds) telewerk voor
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hun medewerkers. De vraag is echter wie onder welke condities mag telewerken. Internationaal
onderzoek cf. infra), zowel voor als tijdens corona-tijden, wijst immers uit dat niet iedereen even
gemakkelijk toegang heeft tot telewerk of dat de omstandigheden waarin het telewerk kan worden
verricht niet gelijk zijn. Niet alleen de aard van de job en de digitale skills van de werknemers spelen
mee; ook de bedrijfscultuur, leiderschapsstijl en kenmerken van de telewerkers zelf zoals gender,
socio-economische en etnisch-culturele achtergrond en gezinssamenstelling spelen een rol.
4.2. De aard van de job
De toegang tot telewerk heeft uiteraard veel te maken met de aard van de job. Bij jobs die een
hands-on aanpak vergen zoals bijvoorbeeld arbeiders, winkelbedienden of zorgberoepen, is telewerk
meestal niet mogelijk. In België kan ongeveer 40% van de jobs van thuis uit gebeuren. België scoort
hierbij op ongeveer hetzelfde niveau als Noorwegen, Nederland, Denemarken, US, maar minder dan
bijvoorbeeld Zweden (Dingel & Neiman, 2020). Onderzoek van de OESO is nog positiever:
Vlaanderen heeft het hoogste aantal jobs dat van thuis uit kan gebeuren, zowel voor hoog als laag
geschoolde werknemers en in totaal tot ongeveer 47% (Espinoza & Reznikova, 2020).
Tijdens de corona-crisis schakelden een aantal beroepen over naar een nieuwe werkinvulling.
Leerkrachten en hulpverleners gingen over tot online werkzaamheden die voordien niet of veel
minder in voege waren. De aard van de jobs verandert, waardoor een verhoogde toegang tot
telewerk mogelijk wordt. De Europese commissie lanceerde onlangs een initiatief om gedetailleerd
te onderzoeken welke beroepen van thuis uit kunnen gebeuren en een index op te maken van
telewerkbaarheid over de beroepstitels heen (The European Commission’s science and knowledge
service, 2020).
Professionals schatten zelf hun mogelijkheden tot telewerk vaak hoger in dan cijfers vanuit
jobclassificatie-onderzoek aangeven. Een Duitse studie, die gebruik maakt van
zelfrapporteringscijfers, wijst bijvoorbeeld op een hoger aandeel jobs dat van thuis uit zou kunnen
gedaan worden; in Duitsland zou bijvoorbeeld 56% van de jobs van thuis uit kunnen gebeuren
(Alipour, Falck, & Schüller, 2020).

4.3. Digitale skills
Eén van de belemmeringen tot telewerk is een beperkte kennis van of onzekerheid in het omgaan
met online werkprocessen vanuit de werknemer. Onderzoek naar telewerk tijdens de covid-crisis
bevestigt dit: mensen getuigen over onzekerheid en nood aan vorming (Timmers, Van Puyenbroeck,
et al., 2020).
Bijna 40% van de Belgen heeft geen of zwakke digitale vaardigheden, België is hierbij zeker niet bij
de beste leerlingen van de Europese klas (Brotcorne & Mariën, 2020; Fuller, 2020). Digitale
ongelijkheid gaat vaak samen met ongelijkheden op andere vlakken zoals opleidingsniveau, etnischculturele diversiteit en socio-economische kwetsbaarheid (Robinson et al., 2020). Het best
gedocumenteerd zijn de genderverschillen in digitale skills. Op wereldschaal hebben vrouwen
minder toegang tot ICT dan mannen. In België is het verschil wat meer genuanceerd en speelt de
leeftijd een grote rol: jonge vrouwen van 16 tot 24 hebben meer digitale skills dan jonge mannen. Bij
de 25 tot 54 jarigen is het genderverschil minimaal. Bij de 55-75 jarigen zijn vrouwen beduidend
minder vaardig dan mannen (Brotcorne & Mariën, 2020).
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4.4. Bedrijfscultuur en leiderschapsstijl
Een belangrijk element lijkt de bedrijfscultuur te zijn. In veel bedrijven is er een mentaliteit van
‘arbeidsdevotie’ die het psychologisch contract tussen werknemer en werkgever sterk beïnvloedt:
een volledige toewijding van tijd, talent en energie aan het werk zal financieel beloond worden
en/of uitmonden in carrièrekansen. Aanwezigheid op de werkplek is een belangrijk kenmerk om te
kijken of medewerkers beantwoorden aan deze ‘ideale medewerkersnorm’. Werknemers die naast
het werk ook tijd, talent en energie spenderen aan bijvoorbeeld gezinszorg riskeren een
“flexibiliteits-stigma”: hun loon, carrièrekansen en status in de organisatie verminderen. Dit
flexibiliteits-stigma kleeft veel meer op vrouwen en mensen uit lagere looncategorieën (Williams,
Blair-Loy, & Berdahl, 2013). Recent Duits onderzoek laat dit zien hoe sterk de bedrijfscultuur en de
‘ideale medewerkers norm’ de eigen keuze van werknemers beïnvloedt. Hoewel het technisch en
principieel mogelijk was, vinden vrouwen veel minder dan mannen dat telewerk een optie voor hen
is. Zij vrezen negatieve effecten op hun carrière en vinden dat hun leidinggevenden veel
aanwezigheid op de werkvloer verwachten (Lott & Abendroth, 2020).
Een tweede element is de stijl van leiding geven. Volgens de meeste inzichten verschilt telewerk
immers fundamenteel van werken on-site. Telewerk kadert binnen een andere arbeidsorganisatie
waarbij men afstapt van meer traditionele ‘command-and-control’- structuren en verloning op basis
van aantal gewerkte uren. Telewerk krijgt een plaats binnen ideeën als plaats- en tijdonafhankelijk
werken en een focus op resultaten in plaats van op gewerkte uren (de Kok, 2016).
Deze aspecten die eigen zijn aan telewerk, zijn net de redenen waarom werkgevers en
leidinggevenden erg sceptisch kunnen zijn over het toelaten van telewerk bij hun medewerkers, bij
bepaalde functies of medewerkers met een bepaald profiel. Deze scepsis ontstaat vanuit een
bepaalde visie op leidinggeven waarbij controle en coördinatie centraal staan. In telewerk is dit
moeilijker te handhaven (Peeters, Den Dulk, & De Ruijter, 2006). Leidinggevenden hebben het
gevoel dat ze geen controle meer hebben omdat ze hun medewerkers niet meer zien. Hierdoor
staan ze weigerachtig tegenover telewerk.
Tijdens de corona-crisis vertaalt deze scepsis zich vaak in een overmatige controle van de
werknemer thuis, vaak met een contraproductief effect op het welbevinden van de werknemer
(Timmers, Van Puyenbroeck, et al., 2020). Als telewerk meer toegankelijk moet worden voor
verschillende functies en profielen van werknemers, moeten de effecten van bedrijfscultuur en stijl
van leidinggeven mee onderwerp uitmaken van onderzoek en veranderingsprocessen. Er moet
bekeken worden of deze controlerende manier van leidinggeven voor alle medewerkers telt, of dat
er verschillen zijn naar bijvoorbeeld opleidingsniveau, gender, etnisch-culturele achtergrond. Geven
werkgevers en leidinggevende een gelijke mate van vertrouwen aan iedereen of spelen
diversiteitskenmerken hierin ook een rol?

4.5. Drempels in de toegang tot telewerk
Bij de opkomst van het telewerk in het begin van jaren 2000 was er wel wat interesse bij
onderzoekers naar de toegang tot telewerk. Verschillende studies toonden aan dat telewerk op dat
moment vaak beschouwd als een ‘managers-prerogatief’: macht en status binnen de organisatie
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speelden een grote rol in de toegang tot telewerken en de omstandigheden waarin het telewerk kan
uitgevoerd worden (Pittard, 2005; van den Broek & Keating, 2011). Baily en Kurland merkten op dat
als jobs met een lagere status toegang krijgen tot telewerk dit vaker ten koste gaat van benefits en
dat hun reeds lagere autonomie op het werk nog meer beperkt wordt. Bij jobs met een hogere
status wordt telewerk vaker bekeken als een manier van jobverrijking en verhoging van de
productiviteit waardoor hun autonomie, die vaak al hoger is, nog verder uitbreidt (Bailey & Kurland,
2002). Peeters en Den Dulk spreken eerder van telewerk als een ‘idiosyncratic-deal’, een
geïndividualiseerde en vrijwillige regeling waarover werknemers onderhandelen met hun werkgever.
Telewerk wordt dan bekeken als een privilege voor sommige werknemers (Peeters et al., 2006). Als
macht en status mee bepalen of en op welke manier telewerk mogelijk is, wil dit zeggen dat groepen
die zwakker staan in onderhandelingen met de werkgever, zoals bijvoorbeeld mensen met
diversiteitskenmerken en vrouwen, minder of andere toegang krijgen tot telewerk.
De afgelopen jaren verloren onderzoekers hun interesse wat in de vraag wie toegang krijgt tot
telewerk en welke onderliggende denkbeelden hiervoor verantwoordelijk zijn. De onderzoeksfocus
kwam vooral te liggen op het in kaart brengen van de voor- en nadelen van telewerk op het vlak van
de combinatie van gezin en arbeid, de gevolgen voor het welbevinden van de individuele
werknemer, de effecten op teams en de mobiliteit. Genderverschillen hierin werden herhaaldelijk
gedocumenteerd.
De vraag wie toegang had tot telewerk en onder welke condities het telewerk kon worden verricht,
verdween wat uit de aandacht. Al bleek uit studies wel dat er grote verschillen bestaan. Het
opleidingsniveau is een belangrijk variabele. In België kan bijvoorbeeld 22% van de werknemers met
een diploma hoger onderwijs van thuis uit werken t.o.v. 12,5% van de mensen met hoogstens een
diploma middelbaar onderwijs. Maar ook leeftijd is bepalend: de grootste groep is te vinden tussen
35 en 49 jaar. Middenkaders en ambtenaren zijn het best vertegenwoordigd onder de telewerkers
(Polling, 2018). In Vlaanderen konden vrouwen en werknemers met een niet-EU herkomst en
midden- en laaggeschoolden significant minder vaak thuis werken. Ook voor andere flexibele
werkarrangementen zien we dit: vrouwen, laagopgeleiden en mensen met een niet-EU herkomst
hebben minder inspraak in hun uurrooster en kunnen minder gemakkelijk op korte termijn een
verlofdag nemen (Doyen & Stuyck, 2018). Wat het genderaspect betreft is onderzoek minder
eenduidig. Volgens sommige studies hebben vrouwen net meer toegang tot telewerk (zie bv.
StatBel, 2020), volgens andere net minder (zie bv. Doyen & Stuyck, 2018). Europese data laten zien
dat algemeen genomen, mannen meer toegang hebben tot telewerk dan vrouwen (Messenger et al.,
2017). Data over etnisch-culturele en socio-economische verschillen in de toegang tot telewerk zijn
op Europees niveau veel minder voorhanden.
De COVID-pandemie bracht een hernieuwde interesse tot stand in de effecten van telewerk en de
verschillen op het vlak van toegang en beleving tussen mannen en vrouwen, generaties en mensen
met socio-economische en etnisch-culturele diversiteitskenmerken. Zo bleek bijvoorbeeld uit een
Vlaamse studie dat werknemers met een migratie-achtergrond tijdens de COVID-lockdown een
gemakkelijke toegang ervaarden tot telewerk (Baert, Lippens, Moens, Sterkens, & Weytjens, 2020)
en dat het telewerk door oudere generaties positief wordt bekeken (Timmers, Puyenbroeck, &
Emmery, 2020).
Ander onderzoek laat dan weer zien dat socio-economische verschillen leiden tot een ongelijke
toegang tot telewerk tijdens de lockdownperiodes. Katsabian argumenteert bijvoorbeeld dat er een
duidelijke correlatie is tussen het opleidingsniveau en de toegang tot telewerk. Werknemers met
een hoog opleidingsniveau zijn meer te vinden in de betere sociaal-economische groepen.
Werknemers met een lager opleidingsniveau hebben minder technologische skills en ontbreken vaak
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ook de materiële voorwaarden zoals een eigen pc/laptop en een goede internetverbinding waardoor
er een vorm van e-exclusie ontstaat (Katsabian, 2020). Vlaams onderzoek schat in dat 25% van de
werknemers onvoldoende mee zijn met digitalisering (Tempo-Team, 2017).
Een minder verkend diversiteitskenmerk is de gezinssamenstelling. Uit onderzoek tijdens de
lockdown-periode bleek dat werknemers met jonge kinderen niet enkel negatiever aankijken tegen
het telewerk, maar dat ze ook meer barrières voelen in de toegang tot telewerk, zowel voor als
tijdens de corona-maatregelen (Timmers, Van Puyenbroeck, et al., 2020).
4.6. Telewerk biedt kansen tot inclusie
Telewerk biedt heel wat kansen tot inclusie, bijvoorbeeld voor mensen met een handicap. De
flexibiliteit van een home-office kan hier heel wat kansen brengen (Igeltjorn & Habib, 2020). De
covid-crisis maakte dat nog sterker duidelijk. Een onderzoek bij de Vlaamse bevolking wees uit dat
mensen met een migratie-achtergrond de Covid-telewerkperiode positiever ervaarden dan mensen
zonder migratie-achtergrond. Hun relatie met werkgever en collega’s verbeterde en ze ervaarden
minder conflicten. Een verklaring kan zijn dat door het telewerken diversiteitskenmerken minder
zichtbaar zijn waardoor discriminatie door collega’s of leidinggevenden vermindert (Baert et al.,
2020).
4.7. Toegang tot telewerk als middel tot inclusie op de werkvloer
Uit onderzoek voor corona-tijden blijkt dat de toegang tot telewerk niet voor alle groepen hetzelfde
is en dat er veel zichtbare en onzichtbare drempels zijn waardoor soms de werknemers zelf hun
kansen op telewerk niet altijd juist inschatten of gebruiken en dat leidinggevenden en werkgevers
niet alle categorieën van werknemers gelijke kansen geven op telewerk, al zou dit praktisch en
technisch mogelijk zijn. Uit onderzoek blijken er heel wat indicaties te zijn dat de toegang tot
telewerk verschillend is op het vlak van gender, opleidingsniveau, socio-economische situatie en
etnisch-culturele achtergrond.
De covid-crisis betekende een plotse en massale overschakeling in de hele wereld naar telewerk en
heeft op een bruuske manier het potentieel van telewerk veel zichtbaarder gemaakt (BelzuneguiEraso & Erro-Garcés, 2020). Er zijn veel aanwijzingen dat telewerk een constante zal blijven ook na
coronatijden (Zamfir & Aldea, 2020). In Vlaanderen wordt het bijvoorbeeld als één van de
veranderingen in de arbeidsorganisatie beschouwd die tijdens maar ook na de covid-pandemie
kansen geeft op werkbaar, gezond en veilig werken met een blijvende aandacht voor een gezonde
balans tussen gezin en werk (SERV, 2020).
De inzetbaarheid en employability van werknemers die niet voldoende vertrouwen hebben in hun
eigen digitale skills of die omwille van gender, socio-economische of etnisch-culturele achtergrond
zichtbare of onzichtbare barrières voelen om volop de kansen tot telewerk te gebruiken zal
verminderen. In de verhoogd gedigitaliseerde post-covid wereld zal het kunnen telewerken één van
de meest belangrijke veerkracht-strategieën zijn (Zamfir & Aldea, 2020).
Het lijkt dus belangrijk te zijn om in deze vernieuwde samenleving de drempels tot de toegang tot
telewerk opnieuw te verkennen, waarbij zowel de eerder zichtbare drempels (bv. digitale skills en
materiële ondersteuning), maar zeker ook de onzichtbare drempels (bedrijfscultuur, verschil in
vertrouwen naar werknemers met diversiteitskenmerken enz..) te onderzoeken en tools uit te
werken om deze drempels te verminderen.
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5. Mogelijke onderzoekvragen voor praktijkgericht onderzoek
1) Welke diversiteitskenmerken (gender, socio-economische achtergrond, etnisch-culturele
achtergrond) spelen mee in de toegang tot telewerk?
2) Wat zijn mogelijk strategieën om zichtbare en onzichtbare drempels naar telewerk te
verminderen voor medewerkers met diversiteitskenmerken?
3) Hoe kunnen deze strategieën vertaald worden naar een werkbaar instrument?
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