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D
ehuidigeharde lockdown il-
lustreert pijnlijkwatwealle-
maal alwisten: 2020gaat de
boeken in als het jaar vande
coronacrisis.Gelukkig is de
verwachting reëel dat inhet

nieuwe jaar zowel de gezondheidsimpact
als de economische gevolgen van covid-19
veelminder ernstig zullen zijn. Als de co-
ranacrisis,mededankzij de vaccins, straks
inderdaadopde terugtocht is,moetenwe
nog zienof dit ookgeldt voordie andere
historischeunieke ‘schok’ diedemeeste
organisatiesmediomaartmassaal trof:
thuiswerken.

Vande eneopde anderedagwerdper
decreet in veel landeneen totale organi-
satieverandering afgekondigd.De cijfers
variërenper landenper sector,maar in
het voorjaarmoest plotsklapshet grootste
deel vanhetwerk vanuit huiswordenge-
daan.Net als nuweerhet geval is.

Het organisatieconcept ‘thuiswerken’
is absoluutniet nieuw.Al inde jarenne-
gentigwerd volopgeëxperimenteerdmet
zogenaamd telewerken.De ervaringen van
organisatieswarendestijds gemengden
bleken, niet erg verrassend, sterk afhanke-
lijk vanhet typewerkof deorganisatie, en
vandematewaarinorganisaties investeer-
den indeontwikkeling vanmensen (voor-
al leidinggevenden!) enondersteunende
middelen.Wat voor alle organisatiecon-
ceptengeldt, geldt ook voorhet concept
‘thuiswerken’: het is geen one sizefitsall.

OUDE SITUATIE OF NIET
Als de coronacrisis volgend jaar inderdaad
op z’n retourblijkt, dan zullenorganisaties
voorde vraagkomen te staanwat ze vandit
afgedwongen thuiswerkexperimentwillen
behouden. Als thuiswerkenniet langer
‘moet’,maarweer, net als vóór corona, een
optie is,wat blijft er dan vandit concept
over?Wekunnen in elk geval twee gemak-
zuchtige reacties verwachten.

De eerste is: stantepede teruggaannaar
hoehet vroegerwas. Thuiswerkenonder
het coronaregimewordt danals incident
afgedaan: ‘gelukkig kunnenweallemaal
weer ‘gewoon’naarhetwerk,wegmetdie
hype!’Dit is een reflexdiebij organisatie-
veranderingen vaker optreedt als denood-

zaak voor verandering verdwenen is.
De tweedemakkelijke respons is pre-

cies de tegenovergestelde.Hethuidige
thuiswerkregimewordt dan zonder ver-
derediscussie het ‘nieuwenormaal’. Deze
organisaties zullen zich trots opdeborst
gaankloppen, omdat ze erin geslaagd zijn
eenongekendeorganisatieverandering
zonder al te veelweerstand succesvol door
te voeren.

Beide reacties gevenorganisaties en
vooral hun leidinggevendeneenexcuus
omniet na tedenkenoverwathet afgelo-
pen jaarwel enniet goedheeft uitgepakt.
Het leidt er vervolgens toedat ondoor-
dacht eennieuworganisatieconceptwordt
weggegooidof geaccepteerd.Maardit con-
cept verdient beter. Zoals bij alle organi-
satieconceptenhet geval is, geldt ook voor
thuiswerkendathet eenmiddel engeen
doel op zich is.De vragendie organisaties
dus eerst zoudenmoetenbeantwoorden
zijn:metwelkemate van thuiswerken zijn
wij het best gediend?Enonderwelke con-
dities leidt thuiswerken tot onzebeoogde
resultaten?Dat laatste is cruciaal, zoblijkt
ookuit de eerste studiesnaarde effecten
van thuiswerken indit coronajaar.

De resultaten suggererendat thuiswer-
kendoordebankgenomengunstig is ge-
weest voorde arbeidsproductiviteit,maar
dit is slechts de ervaring van thuiswerken
tijdensde coronacrisis.Opde langere ter-
mijn, als zakenals innovatie en creativiteit
belangrijk zijn, leert onderzoek juist dat
face to face-interactie en fysiekenabijheid
doorslaggevendkunnen zijn.

Naast debedrijfsprestaties zijn ook
anderebevindingen vanbelangbij het be-
palen vandekeuze voor thuiswerken.Wer-
kendraagt via sociale interactie in sterke
matebij aanhetwelzijn vanmensen, en
thuiswerken leidt juist sneller tot gevoe-
lens vanuitsluiting eneenzaamheid.Ook
maakthet typeorganisatie uit; thuiswer-
ken indedienstensector is inherent een-
voudiger dan inde industrie. Bovendien
dienenorganisaties rekening tehouden
methet bevoorrechte karakter van thuis-
werken. Thuiswerken (b)lijkt vooralmo-
gelijk voordehoger opgeleiden,watniet
alleenbinnenorganisatiesmaar ook inde
samenlevingdeongelijkheid vergroot.

Ten slotte speelt overheidsbeleid eenbe-
langrijke rol.Deoverheid zalwaarschijnlijk
niet alleennublijvendwillen inzettenop
het terugdringen vanmobiliteit. Dusof or-
ganisaties enhunmedewerkershetwillen
ofniet, de forens vangisteren is voor veel
beleidsmakers bij voorkeurde gedroomde
thuiswerker vanmorgen.

INVESTERINGEN
Als in 2021degezondheids- en sociaaleco-
nomische gevolgen vande coronapan-
demie inderdaadafnemen, dan staart
organisaties levensgroot de vraag aanof
thuiswerkenblijvendeenwenkend toe-
komstperspectief biedt.Meteen volmondig
ja of neeopdeze vraag zeggen lijkt aan-
trekkelijk,maar is een slechte keus.Orga-
nisaties zouden inplaats daarvandieper
moetennadenkenover de voor- ennadelen
diehet concept ‘thuiswerken’ biedtnadat
de verplichting ertoe straks is verdwenen.
Ook zouden zij zichmoetenbuigenover de
investeringendienodig zijn voor een suc-
cesvolle implementatie.

Wantookdit organisatieconcept komt
het best tot z’n recht als de randvoorwaar-
den vervuld zijn.Denkdaarbij aan leiding-
gevendendie opeenanderemanier hun
medewerkers aansturen, ondersteunende
‘thuiswerktechnologieën’, of aanpassin-
gen inbeoordelingssystematiek.

Succesvol thuiswerken inhet postcoro-
natijdperk vraagt dusomeendegelijke
analyse énomserieuzemiddelen.Dat zal
bepalenof thuiswerken inplaats vande zo-
veelstemodegril inmanagementland, echt
een serieuzekanskrijgt ombij te dragen
aanhet effectiever functioneren vanorgani-
saties in 2021.

A R B E I D S M A R K T

Maak van thuiswerken geenmanagementhype
$ Navaccin in
2021: gaanwe
dandoormet
thuiswerken?

$Organisaties
moeten goed
nadenken voor
ze definitieve
keuzemaken

$ En zorgen
dat de rand-
voorwaarden
voor thuis-
werken
aanwezig zijn

Succesvol
thuiswerken
in het post-
coronatijdperk
vraagt om
een degelijke
analyse én
om serieuze
middelen
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