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THUISWERK

Meteen terug naar kantoor, of
toch nog wat thuisblijven?
Telewerk is vanaf vandaag niet meer verplicht, maar niet ie-
dereen staat te springen om terug naar kantoor te gaan. ‘Ve-
len zijn gewoon geraakt aan thuiswerk en hebben hun pri-
véleven daarop ingesteld.’
Stijn Decock
Vrijdag 18 februari 2022 om 3.25 uur

Eenzame werkplekken: vanaf vandaag zullen ze weer een zeldzamer zicht
worden. © Robin Utrecht

Hoe feestelijk wordt de terugkeer naar het kantoor? Slingers en een
welkomstdrankje hoeft u nog niet meteen te verwachten: veel bedrij-
ven willen pas geleidelijk aan meer mensen laten terugkeren. En van
de regering mogen  ze werknemers nog niet verplichten om naar kan-
toor te gaan.

Ellen Van Grunderbeek van hr-specialist Acerta: ‘De regering beveelt
telewerken nog altijd sterk aan. Op kantoor moet je ook nog steeds
de regels van social distancing respecteren, zoals een mondmasker
dragen als je geen anderhalve meter afstand kunt houden. Werkne-
mers die het niet zien zitten om naar kantoor te komen, mogen niet
verplicht worden. Omgekeerd mogen bedrijven niet verbieden dat
iemand iedere dag komt werken.’
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De regels rond telewerk worden niet bepaald door de corona barome-
ter, maar Van Grunderbeek verwacht wel dat de volgende versoe pe-
lingsfase ingaat wanneer de baro meter op geel springt. ‘Vanaf  dan

gelden de oude regels opnieuw, en zal een werkgever kunnen vragen
dat een werknemer iede re dag van 9 tot 5 naar kantoor komt.’

Papieren vliegtuigjes
Bij technologiebedrijf Barco zal het vandaag nog rustig zijn op kan-
toor. ‘Vandaag geldt code rood bij ons, vanwege het stormweer. Pas
vanaf maandag kunnen de kantoor medewerkers opnieuw komen’,
zegt woordvoerder Inge Govaerts. Daar is ook een andere praktische
reden voor. ‘De keuken in de refter moet zich nog aanpassen. Die
draait nu op halve capaciteit voor de productie- en R&D-afdeling en
wordt pas tegen maandag opgeschaald.’

 

En ook lege kantoren worden zeldzamer zicht. © Robin Utrecht 

<p>En ook lege kantoren worden zeldzamer zicht. <span class="credit">Robin
Utrecht</span> </p>

Govaerts denkt dat veel mede werkers blij zijn dat ze eindelijk terug -
naar kantoor mogen. ‘Collega’s vragen vaak wanneer ze mogen terug-
keren. Voor een bedrijf als Barco, dat inzet op innovatie, is het direc-
te menselijke contact heel belang rijk. Brainstormen via Teams is veel
minder productief dan in dezelfde  ruimte overleggen. Op kantoor is
er ook meer ambiance dan thuis.’ Bij Barco wordt per team afgespro-
ken wie wanneer werkt. ‘Maar als iemand de hele week wil komen
werken, zullen we die zeker niet tegenhouden.’

Barco wacht tot de volgende versoe pelingsfase ingaat voor het activi-
teiten organiseert die de groepssfeer bevorderen, zoals ‘trakteren op
croissants of een wedstrijdje met papieren vliegtuigjes houden’. Ook
bij het Limburgse installatie bedrijf Maris verwacht zaakvoerder John
Maris dat de meeste kantoorwerkers vanaf volgende week weer naar
kantoor gaan, ‘behalve degenen die om praktische redenen een dag
thuis willen blijven werken’.
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‘Vóór corona gingen we op vrijdag vaak met
twintig man op café, nu is de band met

collega’s voor velen geen prioriteit meer’
Marc Schijvaert

Managing director Peopleware

Schijvaerts wil toch zijn mensen naar kantoor lokken, zodat de socia-
le cohesie terugkomt. Hij mist ook de inspirerende momenten aan de
spreekwoordelijke koffiemachine. ‘Ik denk dat mensen niet altijd be-
seffen dat ze door het continue thuiswerk in isolement dreigen te be-
landen.’ Hij hoopt dat zijn werknemers opnieuw de voordelen zullen
inzien van op kantoor werken. ‘De teamleiders zullen het personeel
proberen te verleiden om terug te keren, maar we zullen niemand
verplichten. Het zal een werk van lange adem zijn. Volgende week
vrijdag is wel al een eerste drink gepland.’

Bang voor besmetting
Bij de Vlaamse overheid werken wellicht het meest mensen thuis. Tot
gisteren waren er wekelijkse terugkomdagen, maar die hadden vol-
gens Mieke De Meester, woordvoerder voor personeelszaken, niet zo-
veel succes. ‘Ze hadden niet veel nut, omdat de overlegvergaderingen
via Teams verliepen.’ De Vlaamse overheid hoopt dat vanaf nu meer

mensen naar kantoor komen. ‘Er zullen meer fysieke vergaderingen
plaatsvinden en teamactiviteiten kunnen weer doorgaan.’ Wie wil,
mag iedere dag komen. ‘Er is geen attest meer nodig.’

Bij eerdere bevragingen wou 60 procent van de ambtenaren terug ke-
ren naar kantoor. ‘In vorige versoepelingsfases viel op dat de ambte-
naren vooral voor de provinciale satellietkantoren kozen, en niet
naar het hoofdkantoor in Brussel wilden pendelen. Velen waren bang
om op de trein besmet te raken. Ik heb de indruk dat die vrees nu
minder leeft.’

Verschenen op vrijdag 18 februari 2022

Aan de koffiemachine
Toch staat niet iedere kantoor medewerker te springen om terug te
komen. Marc Schijvaerts, managing director van het software bedrijf
Peopleware zegt dat het moeilijk wordt om mensen terug naar kan-
toor te halen. ‘Ze hebben zich aan de nieuwe situatie aan gepast. Hun
privéleven is op het thuiswerk ingesteld en ze zien het niet meer zit-
ten om een halfuur de auto te nemen richting kantoor. Bij ons kan
het werk – hoofdzakelijk software programmeren – perfect van thuis
uit gebeuren. De sociale band met collega’s is voor velen geen priori-
teit meer. Voor corona was dat anders: vaak gingen we op vrijdag-
avond met minstens twintig man op café.’
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