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Thuiswerken went snel, 
maar we missen 
wel onze collega’s!

Een tijdje geleden vroegen we u om mee te doen aan ons 

thuiswerkonderzoek. Daarmee wilden we inventariseren hoe u 

thuiswerken ervaart. Want het lijkt erop dat we voorlopig nog wel even 

vanuit huis blijven werken. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek 

bekend. Sommige daarvan zijn best verrassend!

 • Werkte je al thuis?

 • Wat heb je gedaan om dit mogelijk te maken?

 • Welke afspraken heb je met het thuisfront gemaakt?

 

 • Hoe lang duurde het om thuis aan de slag te kunnen/   

    thuiswerkplek in te richten?

 • Voordelen thuiswerken

 • Nadelen thuiswerken

 • Hoe is jouw thuiswerkplek ingericht?

 

 • Welke thuiswerksoftware of tooling gebruik je?

 • Hoe bel je?

 • Welk nummer gebruik je?

 • Wat gebruik je het meest als je thuis samenwerkt?

 • Verwacht je meer thuis te gaan werken na corona?

 • Wat kun je t.o.v. de zaak?
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Thuiswerken cijfers
DEEL 1

6% standaard 1 of 2 keer per week

9% meer dan 2 keer per week

52% een enkele keer

33% nog nooit
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Welke afspraken heb je
met het thuisfront 
gemaakt?

7% wie zorgt er voor de kinderen zodat  
de ander kan werken

14% in welke kamer er wel/niet gewerkt wordt

14% videobellen alleen toegestaan met headset

4% na het eten geen werk meer in de woonkamer

7% wie er kookt

75% geen afspraken hoeven maken

Werkte je al thuis?

  13% spullen aangeschaft (computer, tweede 
scherm, stoel etc.)

  13% veel opgeruimd

  13% kamer speciaal ingericht voor thuiswerken

  6% sneller internet genomen of wifiversterker 
aangeschaft

  13% duidelijke afspraken over werktijden met 
werkgever

  15% duidelijke afspraken met thuisfront

  40% had thuis al ingerichte werkplek

Wat heb je gedaan om dit 
mogelijk te maken?
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Thuiswerken cijfers
DEEL 2

Hoe lang duurde het om thuis aan de slag te kunnen/
thuiswerkplek in te richten

  60% minder dan 4 uur

  3% 4-8 uur

 3% meer dan 8 uur

  34%  was al thuiswerkplek
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 12% geen, want kan niet thuiswerken

  60% reistijd komt te vervallen

 44% productiever want wordt minder gestoord

 36% zelfstandig kunnen werken

 16% goed voor het milieu

 36% flexibel met werktijd kunnen omgaan

  8% meer tijd met je partner kunnen 
doorbrengen

 4% eenvoudiger om mantelzorg te 
 kunnen verlenen

Voordelen thuiswerken
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Thuiswerken cijfers
DEEL 3

Hoe is jouw thuiswerkplek ingericht?
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Nadelen thuiswerken

 11% te veel afleiding van partner of   
 kinderen

  14% niet de juiste spullen om goed thuis  
te kunnen werken

 50% mist sociale contacten collega’s

 18% lastiger samenwerken en  
 afspraken maken

  32% online meetings vermoeiender

 18% gevoel werk mee naar huis te nemen

  18% minder balans en structuur dagritme

 11% minder productief want minder   
 informatie en direct contact

72% 
laptop

14%
desktop

14% 
Laptop+desktop

37% 
meerdere 

beeldschermen

41% 
snel internet

41% 
headset

44% 
thuiswerk-software 
zoals Coligo/teams

63% 
bureau

52% 
bureaustoel

48% 
los toetsenbord en 

muis
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Welke thuiswerksoftware 
of tooling gebruik je?

84% bellen

84% mailen

4% slack

84% whatsapp

28% zoom

44% Microsoft Teams

- 4% webex

- 4% Google hangouts

- 16% Coligo

- 12% Skype4business
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Thuiswerken cijfers
DEEL 4

Hoe bel je?

 4% voip bureautoestel van de zaak

  14% voip softphone van de zaak

 64% mobiel van de zaak

 4% eigen huistelefoon

  14% eigen mobiel

  39% WhatsApp

 11% Skype4Business

  3% microsoft teams

Welk nummer 
gebruik je

  38% vast nummer van de zaak

 57% mobiel nummer van de zaak

  19% privé mobiel nummer

 4% privé vast nummer

Wat gebruik je het 
meest als je thuis 
samenwerkt?

  63% bellen

  25% videobellen

 75% mailen

  17% chatten
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Thuiswerken cijfers
DEEL 5

Verwacht je meer thuis te 
gaan werken na corona?

  17% nee

  17% niet meer dan ik al deed

 29% misschien

 25% ja, 1 a 2 keer per week

 20% meer dan 2x per week
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60% hetzelfde want verbonden met bedrijfsnetwerk

8% hetzelfde want neemt computer over op zaak

36% hetzelfde want werken al in cloud

12% veel minder dan op de zaak

Wat kun je thuis 
t.o.v. de zaak?

Thuiswerken is 
een blijvertje

Vóór de coronacrisis werkte slechts 

15% van de respondenten minimaal 

1 keer per week thuis. Nu verwacht 

bijna de helft structureel meer thuis 

te gaan werken. Geldt dat ook voor 

uw medewerkers? Zorg er dan voor 

dat ze beschikken over de juiste tools. 

Bijvoorbeeld een cloudoplossing, online 

vergadermogelijkheden en goede 

hardware. Voor dat laatste is de flexibele 

(thuis)werkset van Zeeuws Zakelijk een 

ideale oplossing. Maar ook voor alle 

andere randvoorwaarden op het gebied 

van IT en telefonie kunt u bij ons terecht. 

Meer weten? Neem contact met ons op!
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