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VOORWOORD 

 

In opdracht van het Leefritme KennisCentrum heeft het Belgische adviesbureau Psilogy een onderzoek 

uitgevoerd naar werkritme en werkpatronen, genaamd “Het ritme waarop Nederland werkt”. TNS Nipo 

voerde het veldwerk uit voor Psilogy. 

In de periode van  maart/ april 2009 heeft Psilogy 1142 respondenten (waarvan 734  ondernemers 

(directeuren/ eigenaars) en 408 ICT beslissingsnemers (diegenen die een grote invloed hebben bij het 

bepalen / aanschaffen van nieuwe ICT hulpmiddelen als mobiele telefoons et cetera) een vragenlijst 

laten invullen. Het invullen van deze vragenlijst duurde gemiddeld 20 minuten.  

De resultaten van dit onderzoek zijn – gezien de omvang van de steekproef - representatief voor de 

Nederlandse  ondernemers en ICT beslissingsnemers. 

Dit rapport bevat een tekstmatig verslag van de uitkomsten van het onderzoek en een 

onderzoeksverantwoording. De resultaten van dit onderzoek zijn geanalyseerd naar functie 

(ondernemers versus ICT beslissingsnemers), grootte van het bedrijf waar men werkt, bedrijfssector, 

geslacht en leeftijd. Voor een uitgebreid overzicht van alle uitkomsten verwijzen we naar het 

tabellenrapport (rapport II).  
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Senior projectleiders      Managing Fellow  

 

Als er naar aanleiding van dit rapport nog vragen of opmerkingen van uw kant zijn, dan kunt u voor een 
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INLEIDING 

In navolging op het leefritme onderzoek 1 (Het ritme waarop Nederland leeft) is in maart/april 2009 een 

tweede onderzoek gedaan: ‘Het ritme waarop Nederland werkt’.  Het onderzoek, bestaande uit een 

kwantitatief en kwalitatief deel, richt zich op ondernemers en ICT beslissingsnemers uit het Nederlandse 

bedrijfsleven.  

Primaire doelstelling van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het ritme waarop ondernemers en 

ICT beslissingsnemers in Nederland werken, in de huidige werkpatronen en wat men daarin verwacht 

voor de toekomst. We willen beter begrijpen hoe de invoering van flexibel of mobiel werken binnen een 

bedrijf het managen van het leefritme van de werknemer faciliteert. 

Kwantitatief onderzoek 

In het kwantitatieve deel van het onderzoek werden in totaal bruto 1142 respondenten ondervraagd, 

waarvan 734 directeur/eigenaren en 408 ICT beslissingsnemers. Hiervan werden netto 1070 

respondenten weerhouden. 

Om representatieve uitspraken over de typische Nederlandse ondernemer en ICT-beslissingsnemer te 

kunnen doen, werd er op de data een weging toegepast. Dit is van specifiek belang als we onderzoek 

doen in de zakelijk markt. In de praktijk zijn er substantieel meer kleinere ondernemingen dan grote. Als 

we elk type van onderneming voldoende willen vertegenwoordigen om zinvolle uitspraken te doen, 

dienen we relatief meer grote ondernemingen te ondervragen en relatief minder kleinere. Om tot een 

resultaatbespreking te kunnen komen moeten we dan ook deze aansturing van de steekproef corrigeren 

en terugbrengen naar de de realiteit van de populatie. 

De deelnemers zijn gewogen volgens de proporties van sector en bedrijfsgrootte van de populatie: we 

willen immers zeker zijn dat de steekproef een reflectie is van de realiteit. De cijfers die in dit rapport 

voorkomen zijn allen gewogen tenzij het gaat over cijfers die de vergelijking maken tussen kleinzakelijke, 

middenzakelijke en grootzakelijke markt waar de ongewogen cijfers als basis dienen voor de inter-groep 

vergelijking. 



 

 

Cijfers van de combinatie bedrijfsgrootte en sector volgen hierna. In een eerste tabel vinden we de 

netto-verdeling terug voor weging. 

 BEDRIJFSGROOTTE  

SECTOR 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ TOTAAL 

Industrie 5% 13% 12% 10% 11% 95 

Groothandel 3% 7% 9% 11% 1% 57 

Detailhandel 21% 10% 11% 4% 3% 149 

Bouw 6% 12% 11% 10% 7% 92 

Horeca 7% 5% 2% 4% 7% 64 

Transport 6% 7% 13% 9% 8% 79 

Zakelijke dienstverlening & IT 8% 4% 9% 2% 9% 69 

Overige dienstverlening 31% 21% 21% 22% 17% 273 

Financiële instellingen 7% 3% 0% 8% 7% 59 

Publieke sector 6% 17% 10% 18% 31% 133 

TOTAAL 503 287 102 92 86 1070 

 

In de volgende tabel vinden we de netto verdeling van de wegingsvariabelen na de wegingsprocedure. 

 

 BEDRIJFSGROOTTE  

SECTOR 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ TOTAAL 

Industrie 5% 11% 14% 15% 12% 61 

Groothandel 9% 12% 10% 8% 2% 99 

Detailhandel 22% 15% 7% 3% 0% 219 

Bouw 10% 9% 10% 11% 3% 104 

Horeca 6% 3% 4% 1% 1% 55 

Transport 4% 6% 11% 12% 7% 47 

Zakelijke dienstverlening & IT 6% 3% 5% 1% 6% 58 

Overige dienstverlening 33% 20% 12% 11% 15% 336 

Financiële instellingen 2% 2% 0% 4% 3% 22 

Publieke sector 4% 20% 27% 32% 51% 69 

TOTAAL 922 123 13 7 4 1070 

 



 

 

De belangrijkste kenmerken van de steekproef zijn de volgende: 

 
Totale steekproef: 

N=1070 
(voor weging) (%) 

Totale steekproef: 
N=1070  

(na weging) (%) 
Geslacht   

Man 77,8 71,3 
Vrouw 22,2 28,7 

Leeftijd   
18-24 jaar 0,9 0,9 
25-34 jaar 9,6 8,8 
35-44 jaar 31,7 30,1 
45-54 jaar 36,3 39,7 
55-64 jaar 21,4 20,5 
65 jaar en ouder 2,0 3,2 

Opleidingsniveau   
Lager onderwijs 0,3 0,3 
Lager beroepsonderwijs 3 4,4 
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 5,7 7,9 
Middelbaar beroepsonderwijs 29,4 33 
Hoger algemeen en voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs 11,9 11,4 
Hoger beroepsonderwijs en 
wetenschappelijk onderwijs-kandidaats 34,5 29,8 
Hoger wetenschappelijk onderwijs-doctoraal 14,8 12,8 
Geen van deze 0,5 0,5 
  Voor weging (%) Na weging (%) 
Aantal werknemers     
1 21,7 30,8 
2 – 5 20,1 42,0 
6 – 9 5,3 13,4 
Kleinzakelijke markt (SOHO) 47,0 86,2 
10 – 24 15,2 6,6 
25 – 49 11,6 4,9 
50 – 99 9,5 1,2 
Middenzakelijke markt (SME) 36,3 12,7 
100 – 249 8,6 0,7 
250-499 3,6 0,1 
500-999 1,6 0,0 
1000 of meer 2,9 0,2 
Grootzakelijke markt (Corporate) 16,7 1,1 
Sector     
Financiële dienstverlening 5,6 2,0 
IT- \ telecomdiensten 6,4 5,4 
Media \ uitgeverij 1,5 1,7 
(Overige) zakelijke dienstverlening 21,9 19,1 
Amusement \ cultuur \ sport 2,1 10,6 
Groothandel 5,3 9,2 
Transport \ distributie 7,3 4,4 
Bouw \ installatie 8,6 9,7 
Industrie 6,8 3,4 
Energie- en \ of nutsdiensten 0,4 0,4 



 

 

Agrarische sector 1,6 1,9 
Detailhandel 14,0 20,5 
Toerisme \ hotel \ restaurants 6,0 5,2 
Gezondheidszorg \ sociale sector 5,3 3,5 
Overheid \ publieke sector 3,0 1,2 
Onderwijs 4,2 1,7 

Type respondent    

 Directeur/Eigenaar 63,7 85,7 
ICT beslissingsnemer 36,3 14,3 

Door de weging wijzigt de verhouding directeur/eigenaar en ICT beslisser. Dit is niet onverwacht daar 

we zien dat in kleinere bedrijven de directeur/eigenaar doorgaans ook de ICT-beslisser is. Beide groepen 

werden als volgt gedefinieerd: 

De directeur/eigenaar antwoordde op de volgende vraag: 

“Op welk niveau opereert u in uw onderneming of organisatie?” met 

• Bedrijfsleider maar geen eigenaar van het bedrijf 

• Bedrijfsleider en eigenaar van het bedrijf 

• Zelfstandig ondernemer 

• Vrij beroep (arts, advocaat, kunstenaar, enz) 

De ICT beslissingsnemer antwoordde op dezelfde vraag met: 

• Lid van het directieteam 

• Lid van het hoger management 

• Lid van het middenkader 

• Lid van het lager kader 

• Anders 

Een bijkomende voorwaarde om ICT-beslissingsnemer te kunnen zijn werd opgelegd aan de hand van de 

volgende vraag: 

“Welke rol speelt u in het besluitvormingsproces voor het kiezen van een mobiel telefonienetwerk voor 

zakelijke telefoons.” 

• Ik neem de beslissing alleen 

• Ik ben degene die de uiteindelijke beslissing neemt 

• Ik heb grote invloed op de beslissing, maar neem de beslissing niet alleen 

• Ik heb enige invloed op de beslissing maar neem niet zelf de uiteindelijke beslissing 

 

Aanvullend kwalitatief onderzoek 

In het kwalitatieve deel voerden we diepte-interviews uit met 2 ondernemers, 2 ICT beslissingsnemers 

en 2 experts om de geanalyseerde motivationele typologieën, drijfveren, waarden en overtuigingen 

dieper te doorgronden. Deze gesprekken duurden elk ongeveer 1 uur.  



 

 

 

 

1 DE DIEPERLIGGENDE MOTIVATIES VAN  ONDERNEMERS EN ICT BESLISSINGSNEMERS 

 

1.1 ALGEMEEN 

 

Voordat we dieper ingaan op de data, lijkt het ons belangrijk om eerst goed te begrijpen wie die  

ondernemers en ICT beslissingsnemers nu eigenlijk zijn, en dan vooral te begrijpen wat hen motiveert en 

drijft om een business te runnen. We baseren ons hierbij op de diepte interviews en aanvullend desk-

research. 

Onze maatschappij kijkt - over het algemeen - erg op naar mensen die zelf een bedrijf oprichten/leiden 

(ondernemers) of naar mensen die hoog in de hiërarchie staan van een bedrijf, die veel beslissingsmacht 

hebben (ICT beslissingsnemers in dit onderzoek). Mensen in dit soort functies krijgen spontaan veel 

positieve karaktereigenschappen toegeschreven, zoals een hoge mate van intelligentie, veel moed en 

doorzettingsvermogen, geloof in zichzelf, ambitieus en energiek.  

Het zijn ook deze aspecten die hen drijven in hun zoektocht naar steeds meer, steeds beter. Men voelt 

een grote mate van trots over zichzelf, de macht en de status die hij/zij verwerft wanneer hij/zij erkend 

wordt als succesvol. De erkenning geeft hem/haar een mentale boost die leidt tot (zonder negatief te 

moeten zijn) een gevoel van superioriteit. Men is ‘anders’ dan de ‘gemiddelde’ Nederlander, men heeft 

een grote expertise en men presteert meer dan wat Jan-met-de-Pet ooit zal presteren. Het 

maatschappelijke respect dat men hierdoor krijgt in het algemeen, maar ook vanuit collega’s en 

concurrenten is groot en stimuleert de ambitie van de  ondernemer en/of ICT beslissingsnemer zo 

mogelijk nog meer.  

Daarnaast ervaart de ondernemer en ICT beslissingsnemer zijn beroep ook als enorm uitdagend en 

leerzaam. Men heeft de kans gegrepen (door hard te werken en veel moed te tonen) om zich ‘op te 

werken’, en nu men hoog op de sociale ladder staat, kan men genieten van een baan met veel 

afwisseling, (positieve) spanning en uitdaging.  

 

1.2  ‘MEER’ EN ‘BETER’ BETEKENEN VAAK OOK GROTERE ZORGEN 

 

Wanneer een ondernemer zelf een eigen bedrijf opricht, ervaart hij naast stress en onzekerheid over het 

succes van de hele onderneming ook een heleboel vrijheid. Men is eigen baas, men hoeft naar niemand 

te luisteren, neemt enkel die opdrachten aan die men graag wil doen, … Men hoeft met niemand 

rekening te houden en dus zien we dat de (startende) ondernemer vaak heel veel en erg intensief werkt, 
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maar vooral ook wanneer het hem het best uitkomt. Dit (subjectieve) gevoel van vrijheid en de gedachte 

dat men daadwerkelijk over de eigen agenda beslist, geeft een groot gevoel van zelfstandigheid en 

openheid. Men voelt zich als het ware herboren en de passie om aan een eigen project te werken is 

onstuitbaar.  

Naarmate echter de onderneming groeit en succesvol is en men meer werknemers in dienst heeft, zien 

we bij veel ondernemers en ook bij ICT beslissingsnemers dat het gevoel van vrijheid en zelfstandigheid 

afneemt. Men voelt zich verantwoordelijk voor de werknemers en dit houdt vaak ook in dat men meer 

controle wil en nodig heeft. Maar we mogen dit vanzelfsprekend niet zwart-wit zien. Een ondernemer of 

iemand die veel beslissingsmacht heeft in een groot bedrijf geniet nog steeds een grote(re) mate van 

vrijheid en zelfstandigheid (ten aanzien van de eigen agenda), en de tevredenheid over de eigen rol in 

de onderneming blijft erg groot, ook al omwille van het feit dat het leiden van een grotere onderneming 

vaak nog meer erkenning en status met zich meebrengt dan het leiden van een klein bedrijf. 

81% van de ondervraagde ondernemers en 75% van de ICT beslissingsnemers voelt zich tevreden tot 

heel erg tevreden binnen de eigen functie en in de rol waarin hij functioneert binnen het bedrijf (zij 

scoren 8+9+10 op een schaal van 10).  

 

 

 

Wel is er een behoorlijke discrepantie tussen de ondernemers die werken in een bedrijf met minder dan 

1000 werknemers (in Nederland) en diegenen die werken voor een groter bedrijf: ondernemers bij de 

grootste bedrijven zijn het minst tevreden, zij voelen zich ook het minst verbonden met hun bedrijf.  
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Het is niet zo verwonderlijk dat velen zo tevreden zijn over hun eigen functie: mensen gaan (over het 

algemeen) van nature op zoek naar die baan die ze het best kunnen, die het dichtst aansluit op de eigen 

sterke punten. Doordat men dan goed presteert stijgt de erkenning van collega’s en klanten, waardoor 

men de baan met nog meer passie uitvoert.  

Ook wat betreft de tevredenheid over de eigen doelstellingen en die van de onderneming zien we dat er 

een grote consensus is: voor 86% van de ICT beslissingsnemers liggen die doelstellingen in dezelfde lijn 

(>=7 in onderstaande grafiek). Slechts 3% vindt dat beide doelstellingen helemaal niet met elkaar in 

overeenstemming zijn. Bij de ondernemers liggen de verhoudingen tussen persoonlijke doelstellingen en 

die van de onderneming eveneens dicht bijeen: meer dan 85% geeft hier een score van ≥ 7/ 10.  
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Over het functioneren van het bedrijf waar men werkt of waarvan men eigenaar is, is men behoorlijk 

tevreden: 77% geeft op deze vraag een score van ≥  7/10. Hier zien we dezelfde logica aan het werk: 

waar men zich gewaardeerd voelt, waar men zich thuis voelt en toch uitgedaagd, waar men voelt dat 

het reilen en zeilen nauw aansluit bij het eigen karakter, en waar men zelf veel invloed heeft, is men 

tevreden over de gang van zaken.  

Ondernemers vinden hun grootste voldoening vooral in het verbeteren van bestaande processen in de 

eigen onderneming (67%). Het is met andere woorden hun eigen vak waar ze vooral voldoening uit 

halen. 64% van de ondervraagde ondernemers voelt zichzelf verantwoordelijk op sociaal vlak1. Ze vinden 

het essentieel dat hun werknemers zich ontplooien zodat ze samen aan een mooie toekomst kunnen 

bouwen. Toch is nog 22% van de ondernemers het hier niet mee eens – zij geven aan geen sociale 

verantwoordelijkheid te voelen ten aanzien van hun werknemers. 

69% van de ondernemers vindt dat ondernemen een manier is om creatief bezig te zijn met hun vak. Ze 

zoeken steeds naar die uitdagingen die de grenzen van hun vakgebied verleggen of overschrijden. 

Slechts 9% is het helemaal niet eens tot niet eens met deze stelling. 

 

 

                                                                 

1 De vraagstelling hier ging als volgt: Als ondernemer draag ik een sociale verantwoordelijkheid. Ik vind het dan 
ook essentieel dat mijn werknemers zich kunnen ontplooien opdat we samen kunnen werken aan de toekomst.  
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2 HOE ZIEN DEZE ONDERNEMERS EN ICT BESLISSINGSNEMERS LEEFRITME EN 

WERKPATRONEN BINNEN HUN BEDRIJF? 

 

2.1 ALGEMEEN 

Leefritme op het werk is een veelomvattend begrip en daarom geven veel respondenten er een eigen 

meerduidige definitie aan. Leefritme – zo kwam naar voren in ons eerste onderzoek - is immers 

subjectief en individueel bepaald, het verschilt voor mannen en vrouwen, voor mensen in een andere 

levensfase, mensen met een verschillende baan, trends en evoluties in de maatschappij, …  

“Het leefritme van mijn bedrijf is de mate waarin bepaalde zaken al dan niet structureel - geregeld - 

voorspelbaar zijn.” 

“Het gaat over het indelen van tijd, de dagbesteding, de manier van werken.”  

“ De manier waarop er met gebeurtenissen binnen het bedrijf wordt omgegaan.” 

 

Uit ons eerste onderzoek kwam naar voren dat ons leefritme over het algemeen in grote mate bepaald 

wordt door hoe we omgaan met de taken die we als ‘verplicht’ ervaren, die prestatiegericht zijn en vaak 

ook met werk te maken hebben. Het bewuster nadenken over ons werkritme is een eerste stap om ons 

leefritme te optimaliseren. Dit betekent niet dat we alles rustiger aan moeten doen, dat we per se 

minder moeten gaan werken; integendeel, ambitie en positieve stress kunnen ook stimulerend en 

verfrissend zijn.        

“Het Leefritme van een bedrijf is : Uitdagingen zien en oplossingen creëren.” 

Het individuele leefritme van een ondernemer, maar ook dat van een ICT beslissingsnemer, is nauw 

verbonden met het “leefritme van de organisatie of het bedrijf” waar hij werkt. Over het algemeen 

kunnen we stellen dat werkritme en werkpatroon van een bedrijf of organisatie vrij hoog moet zijn om 

succesvol en competitief te worden, te zijn en te blijven. Ondernemers en mensen hoog in de hiërarchie 

van bedrijven en organisaties moeten dit hoge werkritme als voorbeeld geven om ook andere 

medewerkers in het bedrijf te stimuleren. En men moet een hoog en gevarieerd werkritme aanhouden 

om innovatief te blijven, om macht en status te demonstreren, om te kunnen ‘vliegen’ door het leven. 

Risico nemen, het machtsspel meespelen (zonder negatief of agressief te moeten zijn) wordt door 

mensen in deze functies vaak aangevoerd als onderdeel van dat leefritme.  

Hoewel ondernemers en ICT beslissingsnemers zelf kiezen voor een hoog werk- en leefritme, zien we 

toch dat er heel wat frustraties en onzekerheden leven bij deze mensen. Vooral het gevoel dat hun 

werkritme soms te hoog is, dat men het niet meer onder controle heeft en dat het zo veel druk oplegt 

dat er nog weinig “balans” gevonden wordt met het privé-leven. 

 “ Hollen, vliegen, draven, stress.” 

“  Altijd werken.”  
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“  Het  is elke dag beginnen met een goed gemoed om deze crisis die ons boven het hoofd hangt te 

overleven.”  

 " Eight days a week." 

 

2.2 EVOLUTIES 

Respondenten hebben de overtuiging maar vooral ook het gevoel dat het werkritme en de stress in de 

maatschappij nog verder zal stijgen.  

Verschillende oorzaken worden als mogelijke verklaring gegeven; hierna volgen de meest relevante 

oorzaken in het kader van dit onderzoek:  

Lage loonlanden hebben de concurrentie positie van Nederland zwaar onder druk gezet en de enige 

mogelijkheid die de overheid en de maatschappij ziet om te kunnen blijven concurreren op economisch 

vlak, is om meer creativiteit aan te moedigen. Creatieven en kenniswerkers moeten de motor van de 

economische groei en welvaart in Nederland worden. Gevolg hiervan is dat traditionele werkpatronen 

en bedrijfsculturen helemaal veranderen: creativiteit en innovatie, kennis kunnen niet zomaar tussen 9 

en 17u naar boven gehaald worden. Creativiteit en innovatieve ideeën moeten echter gestimuleerd 

worden door de persoon zelf, door zijn omgeving… en dat is voor iedereen anders.  

Andere belangrijke verklaringen die men ziet voor de steeds stijgende werkdruk zijn de files en de crisis. 

Ook deze omstandigheden dwingen ondernemers, overheid en de maatschappij om andere 

werkpatronen toe te laten en te exploreren. De files kosten immers heel veel tijd- en dus geld, de 

leegstaande kantoorgebouwen ten gevolge van de crisis vormen een overbodig zware uitgave-post op 

de balans van een onderneming.  

Tegelijkertijd zien we bij sommige ondernemers en ICT beslissingsnemers ook een potentieel groeiende  

conservatieve houding naar aanleiding van de crisis: men focust op wat men kent en heeft angst voor 

grote veranderingen. Men verwacht dat het aantal kandidaten op de arbeidsmarkt zal stijgen, waardoor 

potentiële werknemers “al lang blij” zullen zijn dat ze een baan krijgen. Of ze dan al dan niet thuis 

kunnen werken en bijvoorbeeld zelf hun team kunnen samenstellen, een smartphone krijgen, … is voor 

hen van secundair belang. De werkgever zal, in de ogen van deze conservatieve werkgevers, meer 

beslissingsmacht krijgen en de controle die hij wenst weer opschroeven. 

In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op hoe ondernemers en ICT beslissingsnemers denken 

deze stijgende werkdruk al dan niet te managen aan de hand van flexibel en mobiel werken.  
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3 CRITERIA DIE HET RITME IN EEN BEDRIJF OF ORGANISATIE BEPALEN 

 

3.1 DE BEDRIJFSCULTUUR EN DE MOGELIJKHEID OM AL DAN NIET FLEXIBEL TE KUNNEN 

WERKEN 

Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven veranderen onze traditionele werkpatronen. Men voorziet 

meer en meer mogelijkheden die de werknemer toelaat flexibel om te gaan met werkuren, en de 

werkgever hoopt hiermee de werknemer te stimuleren, te enthousiasmeren en het werk efficiënter en 

tegelijkertijd ook effectiever te laten verlopen.  

Flexibel werken is in grote mate werkafhankelijk 

Afhankelijk van het type werk is het in sommige sectoren en in bepaalde organisaties of bedrijven 

eenvoudiger om flexibel of mobiel werken in te voeren. Op basis van de onderzoeksuitkomsten 

onderscheiden we twee bepalende factoren die flexibel werken eenvoudiger maken of gewoonweg 

(niet) toelaten: de mate waarin het werk al dan niet plaatsgebonden is en de mate waarin je alleen kunt 

werken versus de noodzakelijkheid om met een team fysiek te moeten samen zitten.  

Vooral kenniswerkers en creatieve beroepen werken vaak alleen aan een taak die ze gemakkelijk overal 

kunnen uitvoeren. Voor hen is het dan ook veel logischer om flexibel te werken.  Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat bedrijven met veel kenniswerkers ook veel opener staan tegenover flexibel werken in 

vergelijking met bedrijven die vooral productie-gericht zijn, waar bijvoorbeeld veel arbeiders werken aan 

‘onverplaatsbare’ machines.  

Persoonlijke ervaring is bepalend 

Behalve deze 2 ‘objectieve’ factoren zijn er ook een aantal subjectieve gevoelens die de flexibiliteit en 

mobiliteit van de bedrijfscultuur bepalen: zo zien we dat indien de ondernemer efficiënt en effectief 

kan werken wanneer hij zelf flexibel/mobiel werkt, dat hij dit ook verwacht dat zijn personeel. 

Wanneer de ondernemer echter merkt dat er thuis bijvoorbeeld te veel afleiding is voor zichzelf 

waardoor hij minder efficiënt werkt, dan staat hij eerder weigerachtig tegenover flexibel werken. Een 

andere belangrijke reden die we vaak horen bij ondernemers die weigerachtig staan tegenover 

flexibel/mobiel werken is dat men twijfelt aan de veiligheid van netwerken bij het personeel thuis. De 

informatie waar men mee werkt is vaak uiterst confidentieel en men verwacht dat werknemers niet 

altijd secuur omgaan met de beveiliging van het computernetwerk en Internet. Indien gevoelige 

informatie de buitenwereld bereikt kan dit immers serieuze gevolgen meebrengen voor het imago van 

het bedrijf waarvoor men werkt . 

Alles of niets 

Uit het onderzoek blijkt dat “het al dan niet openstaan voor flexibel werken” voor de meeste 

ondernemers en ICT beslissingsnemers nog steeds een alles of niets beslissing is: wanneer een 

ondernemer/bedrijf toe staat om flexibel te werken, dan geldt dit meestal voor (bijna) alle werknemers; 
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wanneer een bedrijf weigerachtig of negatief staat tegenover flexibel werken dan krijgt bijna geen 

enkele werknemer de mogelijkheid.  

Zoals we in de figuur hieronder duidelijk kunnen aflezen zijn flexibele werktijden (werknemers starten 

wanneer ze willen, als het werk maar gedaan is) voor 43 % van de ondervraagde ondernemers voor 

niemand in het bedrijf een optie, terwijl 31% van de ondernemers aangeeft dat dit voor alle werknemers 

een optie is. 
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Thuiswerken 

De volgende grafieken tonen aan dat de mogelijkheid om thuis te werken in 35% van de 

ondernemingen van de ondervraagde ondernemers voor geen enkele werknemer een optie is, in 39% 

van de bedrijven van de ondernemers kunnen alle werknemers regelmatig thuis werken. Deze cijfers 

hangen vanzelfsprekend nauw samen met het aantal kenniswerkers in een bedrijf. Hoe hoger dat aantal, 

hoe meer werknemers er in het bedrijf thuis kunnen/ mogen werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Aangepaste uurregeling, een andere manier om flexibel werken voor werknemers toe te laten, blijkt 

voor in 37% van de bedrijven van de ondernemers voor niemand beschikbaar en bij 35% van de 

bedrijven van de ondernemers voor iedereen.  

 

Deeltijd, seizoens gebonden en flexwerken 

Deeltijd werken is in 37% van de bedrijven van de ondernemers en 41% van de ICT beslissingsnemers 

voor (bijna) niemand een optie, en respectievelijk in 50% en 41% voor bijna iedereen mogelijk. De 

mogelijkheid om een baan te delen (2 werknemers die samen 1 baan hebben) is veel minder aanvaard: 

in 76% van de bedrijven van de ondernemers is dit voor bijna niemand beschikbaar en slechts in 10% 

voor echt iedereen.  

De redenen die men hier aangeeft om dit niet of slechts heel uitzonderlijk toe te laten is dat men 

vreest/weet dat hierdoor de efficiëntie daalt, dat diegenen die een baan delen of slechts een halve baan 

hebben geen overzicht houden en dat het verantwoordelijkheidsgevoel van deze werknemers erg laag 

is. Ook is het moeilijk voor anderen in het bedrijf om steeds te weten wie wat wanneer doet en wie 

waar verantwoordelijk voor is, waar het aanspreekpunt ligt. Bovendien vrezen de ondernemers dat 

indien ze dit toelaten voor één werknemer of één bepaalde taak, men een ‘gevaarlijk’ precedent 

creëert.   

De mogelijkheid om in bepaalde seizoenen meer of minder te werken  is bij 41% van de bedrijven van 

de ondernemers en 38% van de bedrijven van de ICT beslissingsnemers voor werkelijk niemand 

mogelijk, voor 43% van de bedrijven van ondernemers en 28% van de bedrijven van ICT 



20 

 

beslissingsnemers voor (bijna) iedereen; vooral in die bedrijven en sectoren waar de werkdruk in 

bepaalde seizoenen steeds weer te laag is.  

Het regelmatig inzetten van flexwerkers gebeurt vrijwel nooit volgens 68% van de ondernemers. 

Slechts in 9% van hun bedrijven is het voor alle medewerkers mogelijk. Vergelijkbare cijfers zien we bij 

het inzetten van werknemers voor bepaalde tijd (contracten van bepaalde duur). Men verwacht dat 

men te veel inspanning, tijd en geld moet steken in de opleiding van deze mensen, en dat de return on 

investment daardoor te laag is.  

Zelf eigen teams kunnen samenstellen is een vorm van flexibiliteit die al evenmin een optie is: in 75% 

van de bedrijven van de ondernemers en 79% van de bedrijven waar ICT beslissingsnemers werken is dit 

voor (bijna) niemand binnen het bedrijf mogelijk, in 14% kan het voor iedereen bij de ondernemers, bij 

de ICT beslissingsnemers is dit slechts 4% (dit is voornamelijk het geval in kleinere bedrijven). De 

planning, organisatie en inspanning die dit vraagt is immers te groot en daarom wil men niet dat 

iedereen steeds opnieuw mee beslist over bijvoorbeeld de teams. 

Conclusie 

Concluderend kunnen we stellen dat de weigerachtige ondernemer (en in mindere mate ook de ICT 

beslissingsnemer als leidinggevend persoon) het vooral moeilijk heeft met het loslaten van de 

controle over de werknemer. Deze mensen die slechts in kleine mate open staan voor flexibel werken 

zien wellicht dat de tijdsgeest aan het veranderen is, doch men gelooft niet dat dit ook geldt voor de 

eigen onderneming. De traditionele manier van werken heeft voor hen zijn nut en efficiëntie bewezen 

maar de nieuwe manier van flexibel werken heeft dat nog niet. 

 

3.2 DE TECHNOLOGISCHE MIDDELEN DIE MEN TER BESCHIKKING HEEFT EN STELT OM 

ZICHZELF EN WERKNEMERS MOBIEL TE LATEN WERKEN 

Een opmerkelijke bevinding uit dit onderzoek is dat het belang dat gehecht wordt aan specifieke 

technologieën en middelen  die kunnen bijdragen tot meer flexibiliteit (in de vorm van mobiel werken) 

in een bedrijf, nog relatief laag is. Dit geldt zowel voor de ondernemer zelf, voor zijn bedrijf als wat hij 

verwacht voor zijn bedrijf in de toekomst. Hoewel de ICT beslissingsnemer iets opener staat voor 

vernieuwing op technologisch vlak, ervaren zij toch ook nog een grote mate van onzekerheid. 

Deze bevinding is goed te verklaren vanuit het gevoel dat ondernemers hebben zich in een 

overgangsfase te bevinden. 

Vooral veel ondernemers blijken onzeker te zijn over de waarde van technologische hulpmiddelen en 

vrezen de nog verdere ‘technologisering’ van de toekomst. De huidige economische recessie draagt voor 

velen bij aan die onzekerheid. “Nothing is future proof anymore”. Daarnaast is men onzeker over de 

controle die men eventueel kan verliezen als mensen mobiel gaan werken, is er twijfel over de 

effectiviteit van de werknemers en hun gespendeerde uren, is men onzeker over het verliezen van de 
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teamspirit wanneer iedereen thuis/mobiel werkt, en zijn er ook twijfels over de effectieve 

kostenbesparingen die mobiel werken kan teweeg brengen.  

Een eerste indicator met betrekking tot de bereidheid tot flexibeler werken en de daartoe faciliterende 

technologieën en hulpmiddelen, is het belang dat men hecht aan laptops. 

Zoals uit onderstaande figuur blijkt, zijn pc’s (desktops) vrij belangrijk, maar laptops winnen aan 

populariteit. Al 55% van de ondernemers en 41% van de ICT beslissingsnemers vindt het belangrijk om 

zelf een laptop te hebben. Dit percentage stijgt opmerkelijk naarmate het een bedrijf veel kenniswerk 

verricht. Wat echter het meest opvalt, is dat wanneer de ondernemer en de ICT beslissingsnemer zelf 

een laptop gebruikt en dit ook belangrijk vindt voor zichzelf, men de toekomst van het bedrijf eveneens 

met veel laptops ziet. De positieve mindset ten opzichte van laptops (in vergelijking tot PC’s)  duidt dan  

ook op een eerste stap naar flexibel werken.  
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Mobiele telefoons (“zonder qwerty toetsenbord”) zijn vandaag sterk ingeburgerd en zijn onmisbaar 

voor 62% van de  ondernemers en 49% van de ICT beslissingsnemers zelf. Ook voor het bedrijf vandaag 

en in de toekomst ziet men absoluut de meerwaarde van mobiel bellen.  

 

 

 

Smartphones lijken voor het merendeel van de ondervraagden echter nog onbelangrijk (69% van de 

ondernemers en 61% van de ICT-beslissingsnemers vinden het niet belangrijk voor zichzelf –wat niet 

altijd betekent dat ze er geen hebben), en men verwacht dat dit evenmin belangrijk zal zijn voor hun 

bedrijf  in de toekomst.  



23 

 

 

 

 

Vaste telefonie blijft echter een vaste waarde: 73% van de ondernemers en 67% van de ICT- 

beslissingsnemers vindt dit (heel) belangrijk voor zichzelf, en men verwacht dat dit in de toekomst (erg) 

belangrijk zal blijven voor het bedrijf. De zekerheid en de gewoonte die vaste telefonie behoudt en zeker 

ook de goede prijs- kwaliteit verhouding zijn hier bepalend voor de hoge percentages. 

 

 

 

Mobiel Internet (Internet op de mobiele telefoon) wordt ook nog niet als een grote meerwaarde 

beschouwd: 74% van de ondernemers en 65% van de ICT beslissingsnemers vindt het niet belangrijk 
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voor zichzelf, noch voor het bedrijf vandaag of morgen. De cijfers voor email op de mobiele telefoon zijn 

hiermee vergelijkbaar (doch met lichte voorkeur voor email op de mobiele telefoon).  

 

 

 

 

 

Een mobiele internetverbinding  voor op de laptop (in de vorm van insteekkaart of USB stick)  is voor 

73% van de ondernemers en 76% van de ICT beslissingsnemers niet of helemaal niet belangrijk. Voor 

hun bedrijf vandaag (ondernemers) is dat 73%, voor de toekomst 63% die zegt dat het niet belangrijk 

wordt.  
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Mobiel email en internet op de laptop (niet breedband of WiFi) scoren eveneens nog erg laag, met 

slechts 20% van de ondernemers en 18% van de ICT beslissingsnemers die het belangrijk vindt voor 

zichzelf, 20% die het belangrijk vindt voor het bedrijf vandaag (ondernemers), en 27% van de 

ondernemers die verwacht dat het in de toekomst een belangrijke rol zal spelen. 
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Wanneer we deze relatief lage interesse voor moderne technologieën op het werk zien kunnen we ons 

afvragen of de ondernemers eigenlijk wel open staan voor mobiel (en dus flexibel) werken. Hier graven 

we dieper op door in het volgende hoofdstuk.  

 

3.3 GELOVEN  ONDERNEMERS EN ICT BESLISSINGSNEMERS WEL IN MOBIEL WERKEN? 

 

Mobiel en flexibel werken zijn een “hot item”. We lezen er veel over en ‘futurologen’ vertellen ons dat 

de maatschappij er over enkele jaren helemaal anders zal uit zien, inclusief onze werkgewoontes, -

patronen en werkomgeving. Maar hoe ver willen de ondernemers en ICT beslissingsnemers daar zelf in 

meegaan? We legden de ondernemers een aantal stellingen voor, waar ze aan de hand van een 5-

puntenschaal konden aangeven of ze er al dan niet mee akkoord gaan.  

Ook hier tonen de resultaten aan dat we in een overgangsfase zitten, waarbij sommigen (al) duidelijk 

overtuigd zijn van de meerwaarde van mobiel werken, maar waar ook een belangrijk aandeel van de 

respondenten nog twijfelt of weigerachtig staat tegenover deze nieuwe manier van werken.  

Verhoogde productiviteit? 

Slechts 36% van de ondernemers en 35% van de ICT-beslissingsnemers gelooft (helemaal) in hogere 

productiviteit wanneer mobiel gewerkt kan worden. Ook hier neemt men zichzelf als referentiekader: 

indien men zelf graag en productief mobiel kan werken, gelooft men dat de werknemers dit ook kunnen. 

Wanneer men echter zelf liever en beter op kantoor werkt, dan verwacht men dat werknemers zo veel 

mogelijk op welbepaalde uren en dagen op kantoor zijn.  

Ook op de vraag of mobiel werken tot kostenbesparingen leidt zijn de meningen verdeeld: 41% van de 

ondernemers en 41% van de ICT beslissingsnemers is het (volledig) eens met deze stelling. Sommigen 

vragen zich af of het mogelijk is om het kantoor zonder vaste werkplekken in te delen. Men vreest dat 

werknemers, net zoals zijzelf, behoefte hebben aan een vaste plek om zich te kunnen hechten en zich 

‘thuis’ te voelen op het werk (en tengevolge daarvan zich identificeren met het bedrijf, waardoor hun 

verantwoordelijkheidsgevoel groter wordt). Daarnaast denken sommigen wel dat mobiel werken tot 

bijvoorbeeld een daling in kosten van kantoorruimte kan leiden, maar dan staat daar tegenover dat men 

moet investeren in laptops, mobiel Internet voor werknemers thuis, smartphones, … waardoor de 

kosten toch weer stijgen.  

Dat mobiel en flexibel werken er voor zorgt dat medewerkers minder tijd verliezen aan files wordt 

dan weer wel door de meesten aanvaard: 52% van de ondernemers en 57% van de ICT-

beslissingsnemers is het hier mee eens tot volledig eens. Vooral bedrijven in de randstad erkennen dit 

groeiende probleem en beseffen dat hier iets aan gedaan zal moeten worden.  
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41% van de ondernemers en 37% van de ICT_beslissingsnemers gelooft dat werknemers gelukkiger 

worden indien ze de mogelijkheid krijgen om mobiel/ flexibel te werken. Men gelooft dat vooral 

vrouwen een voordeel halen uit flexibel en mobiel werken. Maar de ‘technologisering’ leidt volgens 

sommigen zelfs tot extra werkdruk, extra stress en te weinig ontspanningsmogelijkheden. De druk om 

altijd en overal beschikbaar te zijn lijkt hen te zwaar. Het idee dat de tijdsgeest aan het veranderen is en 

dat verschillende mensen creatief en effectief zijn op andere momenten, aanvaarden ze (nog) niet. 

Vooral in de media, groothandel en IT/Telecom diensten gelooft men dat mobiel of flexibel werken 

medewerkers gelukkiger kan maker. Men is er het minst van overtuigd in de bouw/installatie en de 

detailhandel.  

 

44% van de ondernemers en 44% van de ICT beslissingsnemers gelooft dat de mogelijkheid om flexibel 

en mobiel te werken het bedrijf als werkgever aantrekkelijker maakt en dat men werknemers ook 

makkelijker aan zich bindt.  

Waarom verwachten we dat deze weigerachtige houding snel zal veranderen?  
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We merken dat vooral jongeren/ kenniswerkers het in bepaalde sectoren (met veel kenniswerkers en 

niet plaatsgebonden werk) gewoon niet meer aanvaarden dat de werkgever hen de toegang tot 

bepaalde internetsites zou ontzeggen. Men wil zèlf bepalen wanneer men bankzaken regelt, maar men 

is ook flexibel als de baas of het werk vraagt om bijvoorbeeld in het weekend te werken.  

Een ander voorbeeld is de laptop (als early indicator): kenniswerkers en jongeren vinden het volstrekt 

normaal dat ze een laptop krijgen van hun werkgever. Vraag voor hen is niet ‘of’ ze er een krijgen (zoals 

dat een aantal jaren geleden nog het geval was), maar ‘welke’ ze precies krijgen. Deze veranderende 

tijdsgeest, gecombineerd met groeiende mogelijkheden op vlak van technologische middelen (die ook 

steeds makkelijker aan te wenden zijn en goedkoper worden) en de groeiende files, dwingen 

ondernemers veranderingen van het werkpatroon te overwegen. Hoe sterk en uitgesproken die 

veranderingen zullen zijn, en hoe snel dit allemaal zal verlopen, is vanuit het opgetekende gebrek aan 

overtuiging van de voordelen ervan nog maar de vraag.  

Gelukkig zijn niet alle ondernemers & ICT beslissingnemers even conservatief. Inzicht in de verschillende 

houdingen t.o.v.  flexibel en mobiel werken, kan ons tonen hoe we de noodzakelijke veranderingen die 

het beter faciliteren van controle over het eigen leefritme van werknemers kunnen bevorderen in de 

toekomst kunnen stimuleren.  

 

 

4 VERSCHILLENDE OVERTUIGINGEN: 4 TYPOLOGIEËN DIE ELK ANDERS STAAN 

TEGENOVER FLEXIBEL EN MOBIEL WERKEN 

4.1 ALGEMEEN 

Op basis van secundaire analyse kunnen we een duidelijke lijn en duidelijke verschillen zien in hoe de  

ondernemers en ICT beslissingsnemers omgaan met flexibel en mobiel werken, hoe men zich gedraagt 

en welke technologische hulpmiddelen men al dan niet belangrijk acht om flexibel en/ of mobiel te 

werken (voor zichzelf en voor de werknemers in het bedrijf, vandaag en morgen). En ultimo om hieruit 

een beter leefritme te faciliteren (wat tot hogere productiviteit en tot meer tevreden werknemers zal 

leiden).   

De variabelen die we in deze analyse meenemen zijn enerzijds de verschillende mogelijkheden om 

flexibel en mobiel te werken, nl. hoe werkuren worden georganiseerd in tijd, plaats en vorm.  Deze 

manieren bestaan uit: 

• Flexibele werktijden (werknemers starten wanneer ze willen, als het werk maar gedaan is) 

• De mogelijkheid om thuis te werken 

• De mogelijkheid om deeltijds te werken 

• De mogelijkheid om een baan te delen (2 werknemers die samen 1 baan hebben) 

• De mogelijkheid om in bepaalde seizoenen meer of minder te werken 
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• De mogelijkheid om aangepaste uurregelingen te hebben (bvb woensdag vrij en langer werken 

op andere dagen) 

• Het regelmatig inzetten van flexwerkers 

• Het inzetten van werknemers voor een welbepaalde tijd (contracten van bepaalde duur) 

• Zelf je eigen teams kunnen samenstellen 

Anderzijds de verschillende hulpmiddelen zoals hardware,technologie, services en applicaties die  deze 

manieren van flexibel werken faciliteren. De meest voorkomende zijn: 

• Laptops 

• Mobiele internetkaarten (Mobile Connectcard voor Laptops (dit kan in de vorm van een 

insteekkaart of USB stick of embedded zijn) 

• Smartphone, het betreft hier een ‘geavanceerde mobiele telefoon’ met qwerty toetsenbord 

• BlackBerry, het betreft hier een speciaal type smartphone, maar dan van het merk BlackBerry 

• PDA, het betreft hier een mobiele telefoon met qwerty toetstenbord waar niet mee gebeld kan 

worden 

• Mobiel Internet (op de mobiele telefoon) 

• E-mail op de mobiele telefoon (inbellen) 

• Mobiel e-mail en Internet op laptop (niet breedband of WiFi) 

 

Aan de hand van analyse kunnen we 4 verschillende groepen van respondenten onderscheiden  

op twee dimensies (“Flexibel werken tegenover gestructureerd en gecontroleerd werken” op de 

verticale as en “de openheid en het enthousiasme tegenover de gesloten, kritische 

terughoudendheid van mobiele hulpmiddelen” op de horizontale as). De optimale 

clusteroplossing brengt 4 verschillende groepen aan het licht, zowel voor  ondernemers als voor  

ICT beslissingsnemers.  

 

• Conservatieven: zien flexibel werken niet zitten, noch vinden ze mobiele hulpmiddelen 

belangrijk 

• Geconnecteerden: vinden de nieuwe manier van werken ook niet aantrekkelijk, maar mobiele 

hulpmiddelen echter zijn wel hun gading 

• Flexibelen: scoren relatief hoog op flexibel werken en relatief laag op mobiele hulpmiddelen 

• Flexibele geconnecteerden: zijn erg gebrand op flexibiliteit en zien zich dan ook graag 

gefaciliteerd door mobiele technologie. 
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Kleinzakelijke markt (n: 480) Middenzakelijke markt (n:185) Grootzakelijke markt (n:25) 
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 Middenzakelijke markt (n: 220) Grootzakelijke markt (n: 157) 

 

  

 

 

Vooral de ‘Conservatieven’ zijn sterk vertegenwoordigd: 38% bij de ondernemers en zelfs 68% van de 

ICT beslissingsnemers.  

‘Flexibelen’ zien we vooral bij de ondernemers(26%) maar bijna niet bij ICT beslissingsnemers (3%).  

‘Geconnecteerden’ vinden we eveneens eerder bij ondernemers (28%) dan bij ICT beslissingsnemers 

(14%).  

De ‘Flexibele Geconnecteerden’ zijn eerder vertegenwoordigd door ICT beslissingsnemers (15%), slechts 

8% van de ondernemers behoort tot deze groep.  
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4.2 ANALYSE VAN DE 4 TYPOLOGIEËN 

 

In dit hoofdstuk maken we een diepgaande analyse van de 4 verschillende typologieën die we 

detecteerden. Per typologie bekijken we wat deze mensen drijft en wat hun overtuigingen zijn , hoe ze 

omgaan met flexibel en mobiel werken voor zichzelf en voor hun bedrijf, wat hun verwachtingen zijn 

voor de toekomst, hoe ze hun bedrijf/ ict-afdeling leiden en waar de socio-demografische verschillen 

liggen.  

Conservatieven  

De grootste groep sluit aan bij wat we de ‘Conservatieve ondernemers en ICT beslissingsnemers’ 

noemen. In deze groep zitten de ondernemers en ICT beslissingsnemers die vast houden aan de 

traditionele werkpatronen, aan controle en zekerheden. Deze respondenten hebben vooral vertrouwen 

in zichzelf, maar zien de wereld, collega’s, werknemers en klanten als uitdagingen. Deze groep is bang 

over wat men niet onder controle heeft en wil de touwtjes zo veel mogelijk zelf in handen hebben.  Het 

zijn veelal gedisciplineerde, harde werkers die de zaken strikt willen houden en het bedrijf of de afdeling  

defensief leiden.  

Hun houding tegenover flexibel werken is behoorlijk rigide: men heeft weinig vertrouwen in de loyaliteit 

van de werknemers en omwille van die reden is het belangrijk dat de werknemer in de gaten gehouden 

kan worden. De perceptie bij deze groep is dat een werknemer met te veel vrijheid gaat dralen en focus 

verliest, en een werkgever die niet meer weet wie, wanneer en waar werkt verliest controle en macht. 

Enkel beproefde en algemeen aanvaarde, gecontroleerde manieren van flexibel werken worden in hun 

bedrijven aanvaard – steeds onder de voorwaarde dat voorafgaand toestemming is gevraagd en 

controle overzichtelijk blijft.  Flexibele werkuren en deeltijd werken zijn voorbeelden van flexibel werken 

die, mits het werk het toelaat, aanvaard worden. Prikklokken kunnen in dit geval eventueel wel 

nauwkeurig de exact geleverde/ gepresteerde werkuren weergeven.  

“Thuis heeft men veel te veel afleiding. Ik geloof niet dat thuis werken een hogere productiviteit 

oplevert. Het is goed dat werknemers een soort van sociale controle ervaren en op die manier 

gestimuleerd worden.” 

De respondenten in deze groep scoren ook laag wat betreft openheid ten opzichte van nieuwe 

technologieën, zowel voor zichzelf, voor het bedrijf als voor de toekomst van het bedrijf. Zo zien ze maar 

weinig heil in smartphones. Zelfs de absolute noodzaak van een mobiele telefoon wordt door  

sommigen betwist – zolang men maar een vaste lijn ter beschikking heeft. Zo hebben ze  de perceptie 

dat deze moderne middelen niet (genoeg) voor het effectieve werk gebruikt worden, en hierdoor daalt 

voor hen de aantrekkelijkheid. Ze willen met andere woorden niet investeren (op vlak van tijd én geld) in 

nieuwe technologieën waar ze niet 100% zeker van zijn dat deze het gaan maken. Deze groep zal pas 

overtuigd zijn van een nieuwe technologie wanneer dit product het stadium van ‘volwassenheid’ heeft 

bereikt (denk bijvoorbeeld aan de mobiele telefoon).  
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“Ik ben blij dat die software bij iedereen werkt. En als de leverancier dan met de laatste nieuwe software 

afkomt moet ik altijd even zuchten… ik heb echt geen zin om telkens alles uit te testen. Dat vergt veel te 

veel energie en tijd van mezelf maar ook van de anderen die er mee moeten werken.” 

De meeste mensen in deze groep zijn ICT beslissingsnemers die de snelheid waarmee innovaties op het 

gebied van soft- en hardware niet steeds willen volgen omdat dit veel te veel tijd en energie van hen 

vraagt. Ook ondernemers van middelgrote bedrijven in een weinig gemoderniseerde sector, met een 

minderheid aan kenniswerkers behoren tot deze groep.  

De groep conservatieven wordt het grootst vertegenwoordigd door ICT beslissingsnemers in de 

grootzakelijke markt – maar we kunnen stellen dat deze groep eigenlijk overal te vinden in (bij zowel 

ondernemers als ICT beslissers en in klein-, midden-, en grootzakelijke markt).  

 

Geconnecteerden 

Geconnecteerde ondernemers en ICT beslissingsnemers vinden de nieuwe manier van werken ook niet 

bijzonder aantrekkelijk, maar ze staan wel open voor mobiele hulpmiddelen. Het is een typische groep 

die bestaat omdat we in een overgangsfase zitten: op bepaalde vlakken is men ‘mee’ en progressief, op 

andere vlakken moet men nog over de streep getrokken worden. Men heeft in deze groep een groot 

vertrouwen in technologie en wetenschap, maar men is minder overtuigd van ‘de mens’ en van nieuwe 

samenwerkingspatronen tussen mensen op het werk.  

Vooral de perceptie dat men werknemers niet meer ‘fysiek’ kan controleren wekt twijfels. De 

traditionele manier van werken heeft zijn nut, efficiëntie en effectiviteit bewezen; terwijl er nog geen 

sluitende bewijzen zijn voor een hogere productiviteit bij de meeste wijzen van flexibel werken. De 

cultuur en de houding tegenover flexibel werken is nog stroef - veelal omdat men zichzelf wel vertrouwt, 

maar  twijfelt over de loyaliteit van de werknemers. Men staat wel open voor deeltijd werken, flexibele 

uren en bijvoorbeeld 1 dag per week thuis werken (mits strikt geregeld en een zekere mate van controle 

mogelijk is), maar verder gaat flexibel werken niet voor hen. 

De groep van Geconnecteerden staat erg open voor nieuwe technologie, en men is overtuigd van de 

mogelijkheden. Het zijn vaak mensen die wel vooruitdenken op vlak van ICT, maar die op vlak van 

werkpatronen vrij conservatief blijven. Men is nog niet bereid tot (radicale) organisatorische 

veranderingen. Als manager oude stijl zijn ze gewend om op controle en aanwezigheid te sturen en 

willen ze dat graag zo houden.  

Men begrijpt en gelooft wel dat moderne ICT hulpmiddelen henzelf en werknemers vlotter en meer 

intensief, meer klantgericht kan doen denken en stimuleren. Zo is mobiel internetten (op Smartphone of 

laptop) zeker een meerwaarde voor personeel dat vaak onderweg is en toch veel klanten-mails 

krijgt/moet beantwoorden. 

In deze groep zien we zowel ondernemers als ICT beslissingsnemers, het meest vertegenwoordigd in het  

Midden en Klein Bedrijf.  
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Flexibelen 

Deze groep is het tegenovergestelde van de Geconnecteerden , maar ook zij kampen met een onbalans 

in de werkpatronen: men ziet in dat flexibel werken tot gelukkigere werknemers kan leiden, maar men 

hinkt  achter wat betreft aangepaste technologieën om de thuiswerkers/flexibele werkuren en plaatsten 

echt optimaal te benutten. Men kijkt liever de kat uit de boom tot deze hun nut echt bewezen hebben 

voordat men overgaat  tot de aankoop van (dure) technologische hulpmiddelen..  

De Flexibelen hebben veel vertrouwen in zichzelf en in hun werknemers. Ze leiden hun bedrijf op een 

open manier, zien zichzelf als gids voor collega’s en werken graag in een sterk, hecht team. Het is dan 

ook vanzelfsprekend dat deze groep open staat voor vele vormen van flexibel werken zoals flexibele 

werkuren, de mogelijkheid om thuis te werken, deeltijds werken, … Zolang de algehele teamspirit maar 

blijft bestaan en zo lang het uiteindelijke werk maar geleverd wordt, maakt het deze manager niet uit 

waar of wanneer de ‘productie’ gebeurt.  

Wat betreft moderne technologieën is men veel minder ‘mee’ en ook voor zichzelf is men niet of 

nauwelijks geëquipeerd. Men wil enerzijds het risico niet lopen zich te vergalopperen aan dure gadgets, 

en anderzijds vindt men dat thuis of flexibel werken een inspanning van de werkgever vraagt (hijzelf 

moet immers investeren in een andere mentaliteit en in vertrouwen), daartegenover moet de 

werknemer dan maar zelf zorgen dat hij/zij zichzelf voorziet van die middelen die hem toelaten mobiel 

te werken. Het wordt ervaren als een vorm van geven en nemen. 

Deze strategie zien we vaak toegepast in kleine tot middelgrote bedrijven waar relatief veel 

kenniswerkers zitten die niet per se direct met klanten of collega’s contact moeten hebben. Het zijn 

vooral ondernemers.  

Flexibele Geconnecteerden  

Deze laatste groep staat helemaal open voor flexibel én mobiel werken. Ze vinden hun werk een 

spannende uitdaging, geloven in zichzelf, in wat ze doen, in de mensen die ze aangenomen hebben in 

hun bedrijf en in de toekomst. Het zijn vaak enthousiaste en gepassioneerde ondernemers/ ICT 

beslissingsnemers die met een grote drive door het leven surfen. 

Deze groep verlangt er naar om hyper geconnecteerd te zijn en ze verwachten dat nieuwe 

technologieën hen, hun bedrijf/team en werknemers, maar ook de rest van de wereld, zal helpen om 

klanten sneller en beter te dienen. Het zijn early adopters die – geïnspireerd door hun moderne en 

progressieve omgeving, het idee hebben dat de hele wereld over gaat op deze inspirerende 

technologieën.  

Deze groep is bereid om veel te investeren in een open omgeving voor hun werknemers/teamleden en  

flexibel werken staat bij hen hoog op de agenda. Men is ervan overtuigd  dat mensen het best zelf 

beslissen waar en wanneer ze het meest productief, innovatief en creatief zijn, en men trekt deze 

bedrijfscultuur door: werknemers beslissen zelf hoe veel ze werken, kunnen deeltijds werken, thuis of 

waar dan ook,… Men is tenslotte overtuigd dat vrije werknemers gelukkigere werknemers zijn.  
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Mensen die deze strategie hanteren, zien ook in dat flexibiliteit vanwege de werkgever slechts nuttig en 

effectief kan zijn wanneer de werknemer hiertoe de technologische middelen krijgt. Men gebruikt 

daarom zelf middelen als mobiel Internet (op smartphones, gsm’s en laptops), en men verwacht ook dat 

het personeel dit op efficiënte wijze gaat gebruiken – allemaal teneinde innovatief en onderscheidend te 

blijven ten aanzien van de concurrentie.  

Maar behalve ICT aanpassingen zien we dat in bedrijven van deze ondernemers ook de 

kantooromgeving aangepast is. Personeel heeft veelal geen vaste werkplek. In grotere bedrijven waar 

deze mensen leiding geven zien we dat er zelfs cursussen georganiseerd worden om personeel aan deze 

nieuwe manier van werken te laten wennen en om hen te leren hoe ze hier het meest uit kunnen halen 

– voor zichzelf en voor het bedrijf.  

 

Overzicht 

Volgende figuren tonen aan, per typologie, welke mobiele hulpmiddelen en welke wijzen van flexibel en 

mobiel werken hoog scoren: de Flexibele Geconnecteerde Ondernemers zijn diegenen die het meest 

interesse tonen en  gebruik maken van moderne mobiele hulpmiddelen. Enkel de meerwaarde van een 

smartphone wordt nog niet gezien/aanvaard.  

Conservatieve ondernemers en Flexibele ondernemers tonen weinig interesse in deze middelen (slechts 

minimaal en alleen voor laptops), Geconnecteerde ondernemers tonen een ‘gemiddelde’ interesse, 

voornamelijk voor laptops, mobiel Internet op laptops en smartphones. 

Ook wat betreft flexibel/mobiel werken zien we de meeste openheid bij de Flexibele Geconnecteerde 

Ondernemers. Alleen een baan delen wordt kritisch bekeken. De Flexibele Geconnecteerde 

Ondernemers worden qua openheid gevolgd door de Flexibele ondernemers, die echter overal steeds 

een behoorlijke reserve tentoon spreiden. Conservatieve ondernemer en Geconnecteerde ondernemers 

tonen helemaal geen interesse of openheid voor flexibel/ mobiel werken.  
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Top 2 boxes: belangrijk voor mij+ uiterst belangrijk voor mij 
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Uit deze grafieken kunnen we opmaken dat het erkennen van het belang van laptops het startpunt tot 

openheid voor mobiele technologieën en tools vormt: laptops worden beschouwd als de meest 

belangrijke technologische hulpmiddelen, en de aanschaf van laptops vindt plaats voordat men overgaat 

tot de aankoop van andere technologische hulpmiddelen. Bovendien is er een correlatie tussen de 

interesse voor laptops en de openheid ten aanzien van flexibel werken. Het gebruik van laptops is met 

andere woorden een belangrijke indicator om te weten hoe open men staat voor flexibel en mobiel 

werken.  

Verder wordt duidelijk uit de grafieken dat acceptatie mobiel Internet en e-mail (op je laptop of mobiele 

telefoon) samenhangt met  “gehele openheid” tov mobilisering & flexibilisering. 

Daarnaast tonen de grafieken aan dat er verschillende stadia zijn in het “aanvaarden” van 

flexibiliseringsaspecten. Van incidenteel thuiswerken naar flexibele werktijden/deeltijd werken/ 

thuiswerken, naar het aanpassen van de collectieve uurregelingen en eventuele seizoensschommelingen 

tot het inzetten van flexwerkers, contractors voor bepaalde duur en zelfsturende teams. 

Nu kunnen we ons afvragen hoe het komt dat zo veel respondenten behoren tot een groep die ofwel 

een heleboel technologie ter beschikking heeft maar niet echt gebruik maakt van flexibel en mobiel 

werken (Geconnecteerden), ofwel tot een groep die wel openstaat voor flexibel of mobiel werken, maar 

die geen technologie ter beschikking heeft/ stelt (Flexibelen). Een hypothese voor deze onbalans zou 

kunnen zijn dat de maatschappij en hoe ons werk georganiseerd is in een transitie-fase zit, waarbij  

ondernemers (en in mindere mate ook ICT beslissingsnemers) nog twijfelen omdat ze niet genoeg 

voorbeelden zien in hun eigen omgeving of de effecten van flexibel en mobiel werken zelf ervaren 

hebben.  Dit zou verklaren waarom sommigen zich al wel op één bepaald terrein hebben geïnformeerd/ 

hebben laten overtuigen, maar nog niet op andere domeinen.  
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5 HOE DOEN WE EIGENLIJK ZAKEN IN NEDERLAND? 

 

5.1 ALGEMEEN 

Het is algemeen gekend dat we in Nederland een overlegcultuur hebben, waarbij werknemers en 

werkgevers samen tot beslissingen komen en waarbij de hiërarchie relatief kleiner is/lijkt dan in andere 

landen en culturen. We staan gekend om onze zucht naar efficiëntie en resultaat … maar wat heeft, in 

de ogen van de ondernemers en ICT beslissingsnemers, nu de grootste doorslag: efficiëntie door 

communicatie en overleg, of efficiëntie door organisatie en controle? 

Bij de ondernemers in de kleinzakelijke markt vindt 33% dat het hun rol is om de werknemers te 

vertellen wat ze moeten doen, in de grootzakelijke markt vindt 67% dat het eerder hun taak om 

werknemers te motiveren om werkzaamheden uit te voeren. 31% van de ondernemers vindt dat ze 

samen met de werknemers moeten overleggen wat de werkzaamheden zijn en 8% laat de beslissing 

grotendeels over aan de werknemers zelf.  

Hieronder geven we de grafiek die de verschillen aanduidt voor klein zakelijke versus grootzakelijke 

markten (alleen ondernemers).  

 

 

Ook hier zien we een onderscheid tussen de verschillende groepen: De Conservatieven op kop, direct 

gevolgd door de Geconnecteerden vinden het meer noodzakelijk en hun taak om werknemers te 
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vertellen en te begeleiden in wat ze moeten doen, en hoe ze dit moeten doen. Als ‘leider’ van de 

onderneming vindt men dat de werknemers een duidelijke richting moeten kunnen volgen. Deze visie 

wordt eveneens doorgetrokken naar externe relaties met leveranciers: ook daar verwacht men dat deze 

vooral met oplossingen komen (meer dan dat men samen naar een oplossing zou moeten zoeken). 

Vanzelfsprekend ziet men zichzelf in dit geval ook eerder in de relatie met klanten als de ‘leider’ die met 

concrete oplossingen moet komen.  

 

 

 

De Flexibelen en Flexibele Geconnecteerden zien hun taak eerder als inspirators. Ze willen dat 

werknemers eigen initiatief nemen en creatief omgaan met de ideeën van ‘de baas’, want 1 + 1 = 3.  Dit 

geldt zowel voor interne relaties (werknemers), als voor leveranciers, als voor hun diensten voor 

klanten.  

Ondernemers vinden hun grootste voldoening vooral (67%) in het verbeteren van bestaande processen 

in de eigen onderneming. Het is met andere woorden hun eigen vak waar ze vooral voldoening uit 

halen. 64% van de ondervraagde ondernemers voelt zichzelf verantwoordelijk op sociaal vlak. Ze vinden 

het dan ook essentieel dat hun werknemers zich ontplooien zodat ze samen aan een mooie toekomst 
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kunnen bouwen. Toch is 20% van de ondernemers het hier niet mee eens – zij voelen geen sociale 

verantwoordelijkheid ten aanzien van hun werknemers. 

69% van de ondernemers vindt dat ondernemen een manier is om creatief bezig te zijn met hun vak. Ze 

zoeken steeds naar die uitdagingen die de grenzen van hun vakgebied verleggen of overschrijden. 

Slechts 9% is het helemaal niet eens tot niet eens met deze stelling. 

Conservatieven vinden het helemaal niet relevant om te kunnen werken waar en wanneer zijzelf of de 

werknemers in het bedrijf dit zelf wensen. Deze groep houdt zich vast aan wat ze kennen, wat voor hen 

vertrouwd is en waar ze op kunnen rekenen. Daarom is het voor hen ook relatief minder belangrijk om 

steeds opnieuw de eigen business kritisch te beschouwen om te zien hoe ze de markt een stap voor 

kunnen blijven. ‘De markt voor blijven’ is immers niet hun belangrijkste doel. Kwaliteit en goede service 

komt bij hen eerder voort uit gedegenheid en een lange expertise in de business.  Zo is het voor hen ook 

relatief minder van belang om extreem korte reactietijden naar de klanten te verkrijgen - kwaliteit gaat 

voor hen immers over diepgang en vergt nu eenmaal tijd. Integratie van de processen van leveranciers 

kan voordeel opleveren en betere kwaliteit garanderen, doch men is ook bang voor deze integratie, en is 

bang om hierbij controle te verliezen. Deze groep ziet zijn rol vooral als stuurman en ‘controleur’ ten 

aanzien van werknemers.  

Geconnecteerden zijn, net zoals de Conservatieven, evenmin erg enthousiast over flexibel en mobiel 

werken, wat zich reflecteert in hun manier en stijl van ondernemen. Ze hebben weinig aandacht voor 

deeltijd werken, flexibele werkuren en thuis werken, … Men verwacht gewoon dat de zaken efficiënter 

en vlotter opgelost kunnen worden indien iedereen op kantoor is, op dezelfde momenten. Ze hebben 

echter wel vaak de nodige technologische hulpmiddelen ter beschikking, zoals laptops en mobiel 

internet, …  en zijn erg gefocust op de optimalisatie van processen (in- en extern), het snel bedenken van 

efficiënte oplossingen, en het steeds opnieuw kritisch beschouwen van de eigen business,… 

Geconnecteerde ondernemers en ICT beslissingsnemers zijn als het ware ‘gatekeepers’ van het bedrijf. 

Flexibelen tonen wel een gezonde interesse voor het evenwicht tussen werk en privé, en men probeert 

dit te doen aan de hand van vooraf bepaalde en  geformaliseerde afspraken rond flexibel werken, thuis 

werken op specifieke dagen, … Men gelooft dat gelukkige werknemers betere werknemers zijn, doch wil 

men geen blind vertrouwen geven aan de werknemers, al was het maar om geen ‘verkeerde’ indruk 

naar hen toe te wekken. Ondanks deze relatieve openheid en vrijheid betreffende flexibel en mobiel 

werken, merken we dat deze groep weinig of geen moderne mobiele hulpmiddelen ter beschikking 

geeft, en dat men er bovendien ook weinig heil in ziet voor de toekomst. Ze zien hun rol ten aanzien van 

werknemers in het bedrijf vooral als ‘inspirators’.  

De Flexibele Geconnecteerden vormen de meest progressieve groep, die sterk gelooft in vrijheid, 

flexibiliteit, mobiliteit … zowel qua plaats en tijd als qua middelen die men ter beschikking stelt.. Men 

gelooft hier dat iedere werknemer een eigen leefritme heeft, met eigen behoeften en gewoontes, en 
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dat de werkgever deze het best kan respecteren teneinde de werknemer zo productief mogelijk te laten 

zijn (op die momenten en plaatsen die de werknemer zelf, het best uitkomt). Deze mensen zien hun 

collega-medewerkers en werknemers als gelijkwaardige partners. Hun rol is inspireren, 

enthousiasmeren en stimuleren.  

Leeftijdsaspecten 

Jongere ondernemers genieten vaak van de ‘drive’ die mobiel werken hen geeft.  Ze krijgen er een kick 

van, het geeft hen macht en status. Een drukke baan, veel stress zijn onlosmakelijk verbonden met een 

interessante en ambitieuze carrière en het geeft hen het gevoel dat ze ‘nodig’ en ‘belangrijk’ zijn. Een 

hoog leef- en werkritme wordt veelal positief geassocieerd met zelfontplooiing, met een uitdagend, 

passioneel leven. Men verwacht ook dat anderen (collega’s, klanten en leveranciers) op het werk 

dezelfde energie, creativiteit en werklust tonen. Mobiele technologie is voor hen, naast een 

mogelijkheid om de vrijheid te ervaren overal ‘connected’ te zijn, vooral een middel om  hun status en 

macht te laten zien.  

Echter, naarmate ondernemers ouder worden en wanneer ze een succesvolle carrière opgebouwd 

hebben, neemt de behoefte aan ‘bevestiging’ van collega’s en mensen in dezelfde business af en ook de 

behoefte om zich steeds te ‘bewijzen’ op werkvlak. In plaats daarvan merken we dat ze meer op zoek 

zijn naar een groter evenwicht tussen werk en privé. Menselijke relaties (ook op het werk) worden 

belangrijker dan het eigen ego en werk- en leefritme wordt hierdoor dikwijls als ‘aangenamer’, heilzaam 

ervaren. Op deze manier kan men een succesvol bedrijf leiden en managen met veel aandacht voor het 

leefritme dat iedere werknemer voor zichzelf kiest. Mobiele technologie is voor mensen in deze 

levensfase veelal een modern en progressief teken van wederzijds respect, maar ook een bron van angst 

en onzekerheid over wat de toekomst zal brengen (en of men nog ‘mee’ zal kunnen blijven).  

Zelfbeeld vs. Toekomstbeeld 

Opmerkelijk is dat ondernemers en ICT beslissingsnemers in al deze 4 strategieën hun huidige manier 

van werken veelal zien als dé manier waarop bedrijven in de toekomst geleid zullen worden. Men 

gelooft met andere woorden dat wat ze zelf doen, en hoe ze het zelf aanpakken, een succesformule zal 

zijn die ook door anderen zo veel mogelijk zal worden overgenomen. De wijze waarop bedrijven 

vandaag (ook hun eigen bedrijf – zeker naarmate dit bedrijf groter is) geleid worden, verschilt echter 

nog aanzienlijk van hoe men als ondernemer het werk nu zelf aanpakt en hoe men de toekomst ziet.   
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5.2 MATE WAARIN ONDERNEMERS HET LEEFRITME VAN WERKNEMERS RESPECTEREN 

Het gebeurt zelden dat ondernemers of ICT beslissingsnemers zich totaal anders opstellen tegen 

werknemers dan tegen klanten of leveranciers. Veelal zien we gedrag bepaald worden door de 

levensfilosofie die iemand aanhangt en ‘begeleidt’ door het leven. Deze filosofie gaat van relatief 

traditioneel, paternalistisch en hiërarchisch (Conservatieven ), tot vooruitstrevend, inspirerend en 

samenwerkend aan de andere kant van het spectrum (Flexibele Geconnecteerden). 

De vragen die de respondenten voor dit deel van het onderzoek kregen, peilen vooral naar het 

evenwicht tussen werk en privé, en hoe dit evenwicht ingeschat en ingevuld kan worden door de 

werknemers (in de ogen van zowel ondernemers als ICT beslissingsnemers). 

Hoewel we merken dat bijna iedereen wel inziet dat het vaak lastig is om werk en privé te combineren, 

zien we vooral bij de Flexibele Geconnecteerden en de Flexibelen de wil om hier tijd en geld in te steken, 

zodanig dat werknemers zich ‘gelukkiger’ kunnen voelen. Conservatieven en Geconnecteerden zien de 

problemen die kunnen ontstaan tengevolge van de combinatie werk en privé eerder als een ‘gegeven’ 

dat niet direct op te lossen is –  en wat voor hen ook geen absolute must is. Het is nu eenmaal deel van 

het leven en een consequentie van de deelname aan het professionele leven. 

We zien dat een minderheid van de ICT beslissingsnemers, voor zichzelf (32%) of voor het bedrijf (33%), 

het echt essentieel vindt om te kunnen werken waar en wanneer hijzelf of de werknemers in het bedrijf 

dat zelf willen. Vanzelfsprekend vinden we hier voornamelijk de Flexibele Geconnecteerde ICT Beslissers 

en Flexibele ICT beslissingsnemers. In de toekomst verwacht men bovendien dat dit aan belang zal 

toenemen, zij het in lichte mate (verschuiving vooral van relevant naar uiterst relevant). 42% echter van 

de ondervraagde ICT beslissingsnemers verwacht dat het weinig tot zelfs helemaal niet relevant zal 

blijven voor werknemers of voor henzelf dat men kan werken waar en wanneer men dat wil (vooral de 

Conservatieve ICT beslissingsnemers). Bij de  ondernemers acht men het iets belangrijker dat ze zelf en 

hun werknemers kunnen thuis werken (44% vindt dit belangrijk tot heel belangrijk). Ook voor hun 

bedrijf zelf scoren ze iets hoger vandaag (40%) en in de toekomst (41%). 
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43% van de ondernemers in kleinzakelijke bedrijven zegt dat de verantwoordelijken binnen het bedrijf 

zich bewust zijn van mogelijke problemen bij het combineren van werk en privé. Dit daalt naar 40% in 

grootzakelijke markten.  

 

71% van de ondernemers uit kleinzakelijke bedrijven vindt niet dat managers het goede voorbeeld 
stellen in het zoeken naar evenwicht tussen werk en privé. Ook andere zaken als beleid rond evenwicht 

tussen werk en privé, budgetten voor initiatieven voor dit onderwerp, informatie (intern en extern) en 

sancties tegenover managers die beleid hieromtrent niet volgen, zijn weinig tot helemaal niet van 

toepassing in Nederlandse bedrijven.  
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Opmerkelijk hierbij is dat hoe groter het bedrijf, hoe meer aandacht men besteedt aan het evenwicht 

tussen werk en privé. In de kleinzakelijke en middenzakelijke markt is de vraag vanwege werknemers 

naar meer evenwicht kleiner. Men voelt zich vaak nauwer betrokken bij het bedrijf en bij het succes van 

het bedrijf.  
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De volgende grafiek geeft het evenwicht tussen werk en privé weer voor ondernemers.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

6 CONCLUSIES 

 

In dit hoofdstuk worden de meest opvallende resultaten van dit onderzoek nog een keer kort geschetst.  

Nederlandse ondernemers, maar ook ICT beslissingsnemers, staan nog behoorlijk wantrouwig tegenover 

flexibel en mobiel werken en tegenover de moderne technologieën en hulpmiddelen die dit mogelijk 

maken. Er zijn vandaag de dag veel initiatieven (ook vanuit de overheid) die flexibel werken mogelijk 

maken, maar we hebben duidelijk nog een hele weg voor de boeg.  

Meer dan 60% van de ondervraagde ondernemers en ICT beslissingsnemers staat heel erg weigerachtig 

tegenover deze nieuwe vormen van werken. Men kent het niet en men vreest vooral dat het bedrijf 

minder efficiënt en effectief zal gaan werken, doordat werknemers meer vrijheid krijgen en men de 

perceptie heeft minder controle over die werknemers te hebben. Daartegenover staan wel een heleboel 

bedrijven al op de frontlinie: zij omarmen flexibel en mobiel werken en geloven dat het hen gelukkigere 

werknemers zal opleveren, meer creativiteit en dus meer succes.  

In de analyse zien we duidelijk naar voren komen dat de stap niet vanzelf gaat: we zitten in een 

overgangsfase naar een kenniswerkers-economie, waarbij nog veel bedrijven twijfelen over de nieuwe 

vormen van werken (ofwel over flexibel werken, ofwel over de noodzaak voor mobiele hulpmiddelen). 

Men is vaak al overtuigd van een van de elementen, maar nog niet van alles.  

In het onderzoek hebben we 4 typologieën onderscheiden die allen op een verschillende manier tegen 

flexibel en mobiel werken aankijken en die allen op een andere manier al dan niet geïnteresseerd zijn in 

moderne, mobiele hulpmiddelen.  

De grootste groep ondervraagde ondernemers zien we bij de ‘Conservatieven’. Het zijn diegenen die 

vasthouden aan vaste werkuren en vaste werkplekken, omdat ze verwachten dat dit het meest tevreden 

werknemers oplevert, en vooral ook de meest productieve resultaten. Flexibele werktijden worden 

geaccepteerd (met mate en binnen vooraf bepaalde afspraken), maar de mogelijkheid om thuis te 

werken wordt al met veel minder enthousiasme onthaald. Deze groep vreest vooral een achteruitgang 

van de continuïteit in het bedrijf en zekerheid, en men verwacht dat ‘privileges’ zoals deeltijds werken of 

1 baan delen met 2 werknemers vooral een remmend effect zal hebben op de resultaten. Omdat flexibel 

en mobiel werken zo weinig aspirationeel zijn, zien we ook dat de behoefte naar moderne 

technologieën die flexibel/mobiel werken stimuleren, gezien worden als overbodig en zelfs de 

productiviteit naar beneden haalt, de kosten naar boven jaagt. Conservatieve ondernemers en ICT 

beslissingsnemers worden vaak gedreven door angst en onzekerheid. Hun zoektocht naar vaste 

waarden, gewoontes en lange vertrouwensrelaties leidt tot de overtuiging dat verandering wat betreft 

mobiel/ flexibel werken en moderne technologieën hiervoor niet gestimuleerd moet worden. Er zijn 



  

 

 

voor hen nog onvoldoende bewijzen die het tegendeel beweren. Deze groep is het grootst 

vertegenwoordigd bij ICT beslissingsnemers en in grote bedrijven. 

 

‘Geconnecteerden’ zien weinig effectiviteit in mobiel en flexibel werken, doch men aspireert wel nieuwe 

mobiele technologie. In deze strategie gelooft men niet dat zij zelf of werknemers zich meer tevreden 

zullen voelen wanneer ze flexibel en vooral mobiel kunnen werken. Ook twijfelt men aan de vermeende 

verhoogde productiviteit die dit eventueel zou kunnen opleveren. Maar de ondernemers/ ICT 

beslissingsnemers in deze groep willen niet ‘achter’ blijven, ze willen niet het risico lopen een 

conservatief imago te krijgen, en ze staan ook open voor input van werknemers die vaak aangeven wel 

een grotere behoefte te hebben aan meer flexibiliteit. De ‘Geconnecteerde ondernemers en ICT 

beslissingsnemers’ geloven zelf niet in een hogere productiviteit bij flexibel en mobiel werken, maar ze 

voelen wel die  behoefte bij werknemers en dus stellen ze de technologische middelen (voor werk 

‘buiten’ de officiële werkuren) ter beschikking.   

 

Een derde groep, de ‘Flexibelen’, staat erg open voor flexibel en mobiel werken, maar  scoort laag wat 

betreft het aanwenden (voor zichzelf) en aanbieden (voor hun werknemers/teamleden) van moderne 

technologieën. Ze geloven sterk in het idee dat mensen gelukkiger worden wanneer ze hun eigen werk 

kunnen inplannen, op die momenten die hen het best uitkomen. Zolang het werk maar gedaan wordt, 

maakt het hen niet uit wanneer of waar dit gebeurt. Deze groep maakt echter weinig gebruik van 

moderne hulpmiddelen, en ziet er op dit moment ook nog niet echt de meerwaarde van in. Laptops en 

mobiele telefoons zijn natuurlijk onmisbaar geworden, maar veel ‘verder gaat men niet: het onbekende 

is niet per se onbemind, maar (voorlopig) gewoon ‘onnodig’ en duur.  

 

Hierin laat men zich vooral leiden door passie voor de core business as such. Men hecht veel geloof aan 

het idee dat originaliteit en creativiteit/ productiviteit uit de mens zelf komt – moderne hulpmiddelen 

zijn slechts een middel.  

 

Een laatste, vierde groep noemen we de ’ Flexibele Geconnecteerden’. Dit is een groep met zeer 

overtuigde ondernemers en ICT beslissingsnemers, en heel veel vertrouwen in de toekomst. Hierbij 

gelooft men heel sterk dat flexibel en mobiel werken het leefritme van henzelf, van werknemers en van 

het bedrijf positief kan beïnvloeden. Men gelooft in meer gelukkige werknemers, klanten die sneller 

bediend worden, meer vrijheid en toch ook een grotere productiviteit/ efficiëntie/ effectiviteit. 

Moderne hulpmiddelen om mobiel te werken voeden niet enkel hun progressieve imago, maar worden 

ook echt aangewend om zo snel mogelijk te kunnen reageren op een vraag/een idee. Creativiteit en 

productiviteit kunnen volgens hen niet ‘getimed’ worden tussen negen en vijf, en men wil ten volle 

gebruik maken van de moderne technologieën die het net mogelijk maken die creativiteit en 

productiviteit te optimaliseren.  

 



  

 

 

 

BIJLAGEN 

 

BIJLAGE 1: ONDERZOEKSVERANTWOORDING 

Onderstaande gegevens zijn bij toepassing van informatie uit dit rapport noodzakelijk voor een juiste 

interpretatie van de uitkomsten. Indien er plannen bestaan om informatie uit dit rapport in de 

openbaarheid te brengen, verzoeken wij u daarover vooraf contact op te nemen met Psilogy BVBA 

 

Naam opdrachtgever: LRKC ( Leefritme kennis Centrum) 

Methode van onderzoek Internet vragenlijst 

Populatie Nederlandse  ondernemers (directeuren/ eigenaren) en ICT beslissers 

Steekproefomvang Bruto 1142, Netto 1095 

Steekproeftype Quota steekproef 

Veldwerkperiode maart/ april 2009  

Veldwerkbureau TNS NIPO 

 

OPZET EN METHODE VAN ONDERZOEK 

 

De voor het onderzoek benodigde gegevens zijn verkregen door middel van een internet vragenlijst (zie 

bijlage 2). De ondervraagden werden via e-mail uitgenodigd tot deelname aan het onderzoek.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

STEEKPROEFPROCEDURE 

 

De respondenten maken deel uit van een Internetpanel en werden via quota’s uit het totale 

panelbestand geselecteerd. 

 

WEGING, PROJECTIE EN REPRESENTATIVITEIT 

 

Opdat de steekproef een reflectie zou zijn van de populatie zou zijn, werd er een weging doorgevoerd: 

zie hiervoor de inleiding. 

 

NAUWKEURIGHEID VAN DE UITKOMSTEN 

 

Uitkomsten, die bekomen zijn via een steekproef, kunnen steeds afwijken van de uitkomsten, welke 

verkregen zouden zijn indien de totale populatie in het onderzoek zou zijn betrokken. Deze afwijkingen 

blijven echter binnen bepaalde marges. 

Een concreet voorbeeld maakt dit duidelijk: wanneer, bij een steekproefomvang van 1000, een 

percentage van 60 wordt gevonden voor een bepaalde variabele, kan in het nomogram worden 

afgelezen, dat in 95% van de gevallen de werkelijke uitkomst zal liggen in het interval 57-63%. 

Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een nomogram voor gewone steekproeven. 



  

 

 

 

DIEPERE ANALYSE VAN DE UITKOMSTEN 

 

De uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek werden verder geëxploreerd en geanalyseerd aan de 

hand van diepte-interviews en on-line chats met experts (2),  ondernemers (2) en ICT beslissingsnemers 

(2). Elk van deze gesprekken duurden ongeveer 1 uur. 

Tijdens deze gesprekken spraken we de respondenten aan als ‘gewone mensen’, die gedreven worden 

doorhun eigen subjectieve ervaringen en indrukken, en niet enkel als ondernemers,ICT 

beslissingsnemers of experts .  Op deze manier konden we de respondenten echt begrijpen en konden 

we dieper graven dan wanneer we enkel de rationele en logische antwoorden zouden krijgen.  

 

ANONIMITEIT EN OPSLAG 

 

Psilogy onderwerpt zich bij haar onderzoeksactiviteiten aan de "International Code of Practice, 

Marketing and Social Research" (ESOMAR-code). Dit wil zeggen dat individuele gegevens die Psilogy 

heeft verzameld in het kader van dit onderzoek niet aan derden zullen worden verschaft. 

 


