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06 oktober 2021

'Witte boorden-beroepen hebben geen grote
kantoortuinen meer nodig'
De pandemie heeft laten zien dat veel werk dat altijd op kantoor plaatsvond, ook prima vanuit huis kan
worden gedaan. Dat zou de

ledruk aanzienlijk moeten verminderen. De wegen lijken echter de laatste

weken weer vol te lopen.
"Het zal alleen maar erger worden", zegt Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie en kroonlid van de
SER, tegen De Volkskrant. In een interview over mobiliteit vertelt hij dat we inmiddels bijna weer op het oude niveau
qua ledruk zitten, behalve in het OV, waar de bezetting momenteel zo'n 70 procent is.
Volgens Van Eijck worden er kans onbenut gelaten om iets aan de mobiliteitsproblemen te doen en lopen we opnieuw
in de fuik dat aanwezigheid het criterium is voor goed werk. "Dat is niet waar. Je moet mensen afrekenen op
prestaties." Als we werk en privé herijken, dan gaan we ook anders bouwen en investeren, meent hij.
Van Eijck noemt de nanciële dienstverlening en accountants in het bijzonder als voorbeeld: "Accountants waren
gewend om in kantoortuinen te zitten, bij de klant zelf. Opdrachtgevers hebben in coronatijd noodgedwongen moeten
toestaan dat accountants vanuit huis in de computers en boekhouding konden, en dat ging goed. Nu wordt gezegd:
waarom hebben we zo’n grote kantoortuin? Die hebben we helemaal niet nodig. Dat is mooi, want die kantoorpanden
zitten vaak op mooie locaties en die kunnen we gebruiken voor het woontekort. Zo moet je per functie gaan kijken."
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Onderzoek: klein deel Europeanen wil volledig terug
naar kantoor
Slechts een klein deel van de Europese werknemers wil volledig terug naar
kantoor. Meer dan de helft zegt dat ze productiever zijn geworden doordat ze
meer thuis... 
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19 november 2021

Veel ondernemers zien hybride werken als blijvend
De meeste bedrijven waar personeel zowel thuis als op locatie werkt,
verwachten deze mengvorm te blijven gebruiken. Dat geldt voor grote
bedrijven meer dan voor... 
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Strenger thuiswerkadvies zorgt niet voor grote
problemen
Het nieuwe thuiswerkadvies van het kabinet zal naar verwachting niet voor
grote problemen zorgen. Er wordt nog steeds veel thuis gewerkt en dat gaat
over het algemeen... 
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26 oktober 2021

Terug naar kantoor?
Thuiswerken is vanaf eind september een advies, niet meer de norm. Hoe gaan accountantskantoren om met
thuiswerkdagen, terug naar kantoor, QR-codes en hybride oplossingen? 
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'Meerderheid bedrijven heeft afspraken over hybride
werken'
Tweederde van de bedrijven heeft inmiddels afspraken gemaakt met
werknemers over het hybride werken. Bedrijven zeggen behoefte te hebben
aan goede voorbeelden over... 

