NIEUWS

17 juni 2021

Bedrijven maken plannen voor gedeeltelijke
terugkeer naar kantoor
Veel grote bedrijven zijn bezig met voorbereidingen zodat hun werknemers ook na de coronapandemie
deels thuis en deels op kantoor kunnen (blijven) werken.
Dat komt naar voren uit een rondgang langs bedrijven als ING, Unilever, Deloitte, KPMG, Aegon en de vakbond FNV.
Het kabinet overweegt om het thuiswerkadvies vanaf 26 juni gedeeltelijk in te trekken, melden bronnen in Den Haag.
Het kabinet neemt hier vrijdag een besluit over.
Alle bevraagde ondernemingen stellen ook thuis te blijven werken na de pandemie. Beide werkvormen bieden
voordelen, wordt gezegd. Zo stelt een woordvoerder van ING: "Thuiswerken zorgt soms voor een betere concentratie,
maar het werken op kantoor bevordert de samenwerking en het creatieve proces." Aegon benoemt verder als voordeel
van thuiswerken dat dit voor minder reisbewegingen zorgt.
De mate waarin bedrijven mensen willen laten terugkeren naar kantoor verschilt. Zo zegt de woordvoerder van ING dat
ze verwachten dat werknemers 50 procent van de tijd op kantoor gaan werken. De woordvoerder van Unilever spreekt
van 40 procent en Deloitte van twee tot drie dagen per week.
De organisaties hebben al voorbereidingen getro en en plannen gemaakt in samenwerking met werknemers, maar
geven aan dat deze nog kunnen worden gewijzigd. "We hebben het aantal werkplekken al ink verminderd", vertelt de
woordvoerder van Aegon. "Maar onze plannen kunnen altijd weer veranderen, omdat we eerst moeten aankijken wat
in de praktijk het beste werkt." Ook Unilever zegt dat plannen altijd kunnen veranderen. "We moeten kijken wat gaat
werken, niemand weet hoe de wereld er na corona uitziet."

Koffiehoek
De woordvoerders van ING, KPMG en Deloitte geven aan dat nog intern wordt onderzocht wat het beste werkt. Deloitte
onderzoekt onder meer de manier waarop werknemers het beste met elkaar in contact kunnen blijven. Dit doen zij
door plekken op kantoor te creëren waar werknemers samenkomen met thuiswerkers, zoals een ko

ehoek met een

beeldscherm.
Ook de FNV ziet dat bij veel organisaties over hybride werken wordt gesproken, zegt een woordvoerder. Volgens de
vakbond komen er weinig klachten binnen van werknemers die ondanks de versoepelingen niet terug willen naar
kantoor.
In maart gaven veel werknemers die vanuit huis werkten aan deels thuis te willen blijven werken, meldt
onderzoeksinstantie TNO. "Twee derde van de thuiswerkers wilde deels of grotendeels thuis blijven werken, het liefst
voor zo'n achttien uur per week", stelt Karen Oude Hengel, onderzoeker bij TNO. "Mensen gaven aan dat taken goed
vanuit huis konden worden gedaan en dat het veel reistijd scheelt." De voornaamste reden om (deels) terug naar
kantoor te willen is het contact met anderen. "Denk aan het samenwerken met anderen, maar ook gewoon het
kletspraatje bij het ko

ezetapparaat."

Eerst groepen
Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW denken ook dat bedrijven niet in één klap volledig
overschakelen naar werken op kantoor. Het ligt volgens de organisaties meer voor de hand dat bedrijven eerst groepen
medewerkers weer naar kantoor laten komen. Mogelijk moeten ook nog aanpassingen gedaan worden om 1,5 meter
afstand te kunnen houden.
De organisaties spreken van goed nieuws voor veel bedrijven als het thuiswerkadvies vrijdag wordt aangepast.
"Hoewel het thuiswerken over het algemeen vrij goed gaat en de meeste mensen en bedrijven er inmiddels aan gewend
zijn, heeft het ook zeker zijn beperkingen", zo klinkt het.
Volgens de ondernemersorganisaties missen mensen het sociale contact en werkprocessen. Ook hebben lang niet alle
werknemers een goede werkplek thuis. "Voor al die mensen en situaties zal het een zegen zijn dat er weer meer
mogelijk wordt", zeggen ze. VNO-NCW en MKB-Nederland gaan er verder ook vanuit dat in de toekomst vaker thuis
zal worden gewerkt dan voor corona het geval was.
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Corona drukt stempel op Najaarsnota 2021
De overheids nanciën staan nog volop in het teken van de coronabestrijding.
Enerzijds hebben de uitgaven zich positiever ontwikkeld sinds Prinsjesdag,
anderzijds... 
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26 november 2021

Ondanks corona kan 2021 economisch gezien niet
meer stuk
Dit jaar is ondanks een vierde coronagolf op weg economisch een zeer goed
jaar voor Nederland te worden. Dat schrijft het Financieele Dagblad. 
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24 november 2021

Vermist notitieboek Deloitte-onderzoeker
teruggegeven
Een notitieblok met daarin persoonlijke aantekeningen van een Deloitteonderzoeker over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is weer
geretourneerd aan Deloitte. 
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22 november 2021

Nederlandse consumentenvertrouwen gaat fors
omlaag
De stemming onder consumenten in Nederland is deze maand ink
verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden
Nederlanders zowel somberder... 
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Was corona ook weer de schuld van een accountant?
Corona begon in december 2019 in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Maar
waardoor precies, dat blijft lastig te achterhalen. Het leek er even op dat de
eerste patiënt... 

