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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 het mkb.
Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel (KVK), het Economisch Instituut
voor de Bouw (EIB) en ondernemersverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW.
Bijna een derde van de ondervraagde ondernemers zegt dat hybride werken juist geen optie is vanwege het werk zelf.
Dat geldt in meerdere mate voor het mkb (5 tot 250 werknemers) dan voor het grootbedrijf (250 of meer werknemers):
ruim 30 procent tegenover 12 procent.

Sectoren
De mate waarin hybride wordt gewerkt verschilt sterk per bedrijfstak. In de horeca (niet verbazingwekkend) geven
ondernemers het vaakst aan dat hybride werken geen optie is. Bij informatie en communicatie zien ondernemers
hybride werken het vaakst als blijvend.
Ook binnen de verhuur en handel van onroerend goed en de specialistische zakelijke dienstverlening, waar onder
andere reclamebureaus en administratiekantoren onder vallen, zien veel ondernemers hybride werken als blijvend. Uit
een recente rondgang van Accountant langs een aantal accountantskantoren bleek ook dat die al langer inspelen op
hybride werken.
Ondernemers zien voor volgend jaar verstoringen bij leveranciers, ander gedrag van klanten en mogelijke nieuw
lockdownmaatregelen als grootste invloeden van de coronapandemie op hun bedrijf.
Bron: ANP/Accountant
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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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03 november 2021

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... 
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In de VS hoeven medewerkers van PwC niet meer naar
kantoor
De Amerikaanse PwC-organisatie biedt 40.000 medewerkers de mogelijkheid
om volledig op afstand te werken en dus ook zelf te kiezen waar ze willen
wonen. 

