
 
 

PERSBERICHT 

Een op drie Belgen mag van de baas thuiswerken 

Praktijkvoorbeeld Agentschap Wegen en Verkeer: “thuiswerk is voor veel profielen 

mogelijk” 

 Een derde van de Belgische werknemers mag thuiswerken van zijn of haar baas. 

 Zes op tien werknemers die de toestemming hebben om thuis te werken, is daar blij 

mee. Drie op tien ziet echter nog praktische moeilijkheden;  

 Thuiswerk helpt de mobiliteit. Werknemers die langer pendelen, werken meer thuis. Een 

op de twee pendelaars met een traject van meer dan anderhalf uur per dag, werkt één 

of meerdere dagen per week van thuis uit; 

 Thuiswerk versnelt digitalisering en is voor veel profielen mogelijk, bevestigt Agentschap 

Wegen en Verkeer. 

 

Antwerpen, 19 september 2018. Aan de vooravond van de Nationale thuiswerkdag op 20 

september publiceert SD Worx cijfers uit de jaarlijkse bevraging bij 2500 Belgische  

werknemers. Daaruit blijkt dat ongeveer één op drie (30%) zegt te mogen thuiswerken. 

Daarmee scoort België beter dan Frankrijk (23%) en Oostenrijk (25%) en zitten we op dezelfde 

lijn als het VK (30%) en Duitsland (31%). Enkel Nederland doet beter met vier op de tien 

medewerkers die mogen thuiswerken. Bedrijven die werk maken van thuiswerk, hebben een 

hefboom in handen. 

 

Bijna zes op tien medewerkers blij met telewerken 

 

In België zegt ongeveer één derde (30,3%) van de medewerkers de mogelijkheid te hebben 

om te telewerken. Daarmee is bijna zes op de tien (57%) onder hen blij, maar er zijn er ook 

die er geen interesse in hebben (12%) (bv omdat ze het niet fijn vinden of dicht bij het werk 

wonen) of waarvoor het praktisch niet mogelijk is (31%) (bv bij bandwerkers).  

 

Bron: SD Worx, 2018 Bevraging bij 2500 Belgische medewerkers (N=750) 
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Vermijden van een lange pendeltijd en tijdwinst zijn belangrijke motivatoren. Telewerken 

wordt goed onthaald bij medewerkers die lang onderweg zijn. Hoe langer men onderweg is, 

hoe blijer men is met een optie als telewerken. 

 

Bron: SD Worx, 2018 Bevraging bij 2500 Belgische medewerkers (N=750) 

Werknemers die langer onderweg zijn, maken ook meer gebruik van thuiswerk. Ongeveer de 

helft van wie langer dan anderhalf uur per dag onderweg is, doet het één of meerdere dagen 

per week (Grafiek 1 in bijlage);  

Nochtans is telewerken niet voor iedereen toegelaten door de werkgever. Van hen die het niet 

aangeboden krijgen, vindt 22% dat jammer, 9% heeft geen interesse en 69% geeft aan dat het 

voor de job praktisch niet mogelijk is. Zoals verwacht ligt dat laatste cijfer bij arbeiders (91%) 

hoger dan bij bedienden (56%). 
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“Het valt op dat het aandeel bedienden dat aangeeft dat thuiswerken in zijn/haar job praktisch 

niet mogelijk is, toch nog erg groot is. Die praktische problemen zijn te overwinnen: verdere 

digitalisering van processen biedt alleen maar voordelen, ook voor de organisatie. Thuiswerk 

gebeurt steeds op vrijwillige basis en het is positief dat bedrijven zelf hefbomen in de hand 

hebben, om verplaatsingen te beperken of alternatieven te stimuleren”, weet Jan Laurijssen van 

SD Worx.  

Thuiswerk is voor veel profielen mogelijk, bevestigt Agentschap Wegen en Verkeer 

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt sinds 2016 ook werk van een eigen visie en beleid 

rond thuiswerken en plaatsonafhankelijk werken.  

Geert De Rycke, afdelingshoofd  van het Agentschap Wegen 

en Verkeer legt uit: “We stimuleren het ‘plaatsonafhankelijk 

werken’ maximaal, voor zoveel mogelijk functies. Het is geen 

verplichting, maar onze medewerkers mogen tot maximaal 8 

of 12 dagen per maand thuiswerken, afhankelijk van de aard 

van de taak en rekening houdend met het belang van de klant 

en de goede werking van de dienst.”  

 

 

Thuiswerk versnelt digitalisering  

Geert De Rycke verduidelijkt: “Dit traject draagt bij tot de verdere digitalisering van onze 

processen. Papier maakt plaats voor digitaal: zo ondertekenen we bijvoorbeeld 

betalingsopdrachten vanop afstand, wat een tijdswinst en meer efficiëntie oplevert. 

Plaatsonafhankelijk werken of thuiswerken heeft overduidelijke organisatorische voordelen, 

naast de winst op bureauoppervlakte.” 

“Voor de individuele werknemer zijn er duidelijke voordelen. Dat gaat van meer autonomie en 

minder tijdsdruk ervaren, tot een betere afstemming met privé zaken en evenwicht in de work-

life balans, tot ongestoord en efficiënter kunnen werken en fileleed mijden. Procentueel zien we 

het grootste gebruik van telewerk in de afdelingen in Brussel, waar over het algemeen de reistijd 

het hoogst is. Ook de maatschappelijke bijdrage is duidelijk: minder verplaatsingen zorgen voor 

minder files.” 

 

Meer info over de Nationale Thuiswerkdag: www.thuiswerkenwerkt.be 

 
Over het onderzoek 

Het Europe LTD onderzoek is een bevraging van honderd werkgerelateerde aspecten relevant voor tevredenheid, 

motivatie, betrokkenheid en engagement van medewerkers. Het onderzoek wordt in België sinds 2009 jaarlijks 

afgenomen onder de naam NV België, en dit bij 2.500 Belgische werknemers. Omwille van zijn internationale groei 

heeft SD Worx deze studie sinds 2017 uitgebreid naar Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd 

Koninkrijk. Het gaat telkens om 500 werknemers.  

De steekproef is representatief voor de specifieke lokale arbeidsmarkten en heeft eenzelfde samenstelling volgens 

statuut (arbeiders, bedienden en ambtenaren), geslacht, regio, werkregime, taal, diploma en organisatiegrootte 

als die van de actieve arbeidspopulatie in de betrokken landen.  

http://www.thuiswerkenwerkt.be/


 
 

 

Meer informatie of interesse in een interview? 

Eva De Schryver, verantwoordelijke persrelaties, SD Worx België 

M +32 (0)496 02 67 08 

Eva.deschryver@sdworx.com 

Over SD Worx 

Als toonaangevende Europese speler in payroll en HR, biedt SD Worx wereldwijd diensten op het gebied van 
payroll, HR, juridische ondersteuning, training, automatisering, consultancy en outsourcing. Vandaag vertrouwen 
meer dan 63.000 grote en kleine organisaties wereldwijd op de meer dan 70 jaar ervaring van SD Worx.  
  
De 3.900 medewerkers van SD Worx zijn actief in tien landen, waaronder België (HQ), Duitsland, Frankrijk, Ierland, 
Luxemburg, Mauritius, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. SD Worx berekent de lonen 
van zo’n 4,25 miljoen werknemers en boekte in 2016 een omzet van €397 miljoen. SD Worx is medeoprichter van 
de Payroll Services Alliance, een wereldwijd strategisch netwerk van toonaangevende payrollbedrijven die samen 
instaan voor 32 miljoen loonberekeningen. 

  
Meer info op: www.sdworx.com 

 

Bijlagen 

Grafiek 1 

 

53% van de werknemers die meer dan 2 uur onderweg zijn, doet het één of meerdere dagen 

per week (en 47% van wie meer dan anderhalf uur tot twee uur onderweg is). Bij hen die 

minder dan een half uur onderweg zijn, is dat maar 31%.  

 

mailto:Eva.deschryver@sdworx.com
http://www.sdworx.com/


 
 

 

Van de medewerkers die de optie telewerken hebben, maakt 35% er zelden tot nooit gebruik 

van, 12% één dag of minder dan een dag per maand, 16% een paar dagen per maand. Eén op 

5 maakt er één dag per week gebruik van en 17% zelfs meerdere keren per week. 

 


