Haal het beste uit
het thuiswerken
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Samenvatting
Het thuiswerken krijgt door 310 respondenten een score van een 6,6. Motivaties hiervoor zijn:
•

Je kunt je eigen tijd indelen en het geeft meer rust

•

Het scheelt reistijd

•

Het werkt efficiënter en de technische ondersteuning om te communiceren werkt goed

•

Het is ongezellig, gemis van sociale contacten

•

Minder proactief en minder motivatie

•

Een goede werkplek ontbreekt en scheiding tussen werk en privé is lastig

Enkele tips om het beste uit het thuiswerken te halen:
•

Stel een duidelijke planning op voor jezelf

•

Deel de werkdag op in kleinere stukken en ga tussendoor even naar buiten

•

Werk in een afgezonderde ruimte waar je niet makkelijk gestoord kan worden om werk en privé te scheiden

•

Maak van je werkplek de leukste plek in het huis waar je graag wil zijn (met gezonde snacks, drinken, muziek enz.)

•

Blijf in contact met collega’s/medestudenten door elkaar regelmatig op te bellen of te videobellen en organiseer
zo nu en dan een online borrel/babbeluurtje met collega’s.
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Aanleiding & doel
Aanleiding tot het onderzoek

Vanwege het coronavirus werkt het overgrote deel van Nederland nu thuis. Het is een van de maatregelen om
de verspreiding van het virus tegen te gaan. Van kantoormedewerkers tot docenten, wie thuis kan werken is
hiertoe verplicht. Dit vraagt om veel aanpassingsvermogen van ons allemaal.

Doel van het onderzoek

Maar wat vindt Nederland van het thuiswerken? Hoe wordt dit ervaren? AlphaRainbow is dit onderzoek
gestart om ervaringen te bundelen, te delen en tips te geven om van elkaar te leren. Zo helpen we elkaar om
ook thuis gefocust en productief te werken en hiermee het beste uit onszelf te halen.
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Methodologie

Algemeen

Betrouwbaarheid en validiteit

Dit is de uitkomst van een onderzoek onder

Om de validiteit te garanderen is er gecontroleerd of de

thuiswerkend Nederland tijdens de coronacrisis. Er is

vragen niet dubbel geïnterpreteerd kunnen worden. De

kwantitatief onderzoek uitgevoerd door middel van een

betrouwbaarheid van het onderzoek kan gegarandeerd

online survey. De vragenlijst is opgesteld aan de hand

worden door het hoge aantal respondenten dat heeft

van expertkennis van AlphaRainbow en aangevuld met

deelgenomen aan het onderzoek*.

input vanuit de respondenten.
De online survey is rondgestuurd via sociale media,
zoals WhatsApp, Facebook en LinkedIn. De resultaten
zijn verzameld en opgeslagen in een online survey tool.

Analyse

Analyse op enquêteresultaten door het gebruik van
kruistabellen, het filteren van resultaten en een analyse
van de open antwoorden.

Onderzoekspopulatie & periode

• Aantal respondenten: 310
• Onderzoeksperiode: 10 april 2020 – 28 april 2020
*Met een respons van 310 ligt het betrouwbaarheidsniveau
op 92% met een foutmarge van 5%.
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Algemene
gegevens

310 respondenten

In de periode van 10-4-2020 tot 28-04-2020 hebben 310
respondenten de online survey ingevuld.

Verdeling student, werknemer, werkgever
5%
20%

75% van de
respondenten is
werknemer

Student
Werknemer
Werkgever
75%
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Algemene
gegevens
Thuissituatie
Alleenstaand
13%

36% van de
respondenten
woont samen
zonder kinderen

15%
3%

Alleenstaand met
kinderen
Samenwonend

33%

Samenwonend met
kinderen

36%

Anders

Leeftijdscategorie

55% van de
respondenten is
tussen de 20 en
35 jaar oud. Er
zijn geen
respondenten
ouder dan 65 jaar

6%
21%

Jonger dan 20 jaar
20 tot 34 jaar
35 tot 49 jaar
50 tot 64 jaar

18%
55%

65 jaar en ouder
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Customer Satisfaction Index

Wat voor cijfer geef je het thuiswerken?
Het thuiswerken krijgt een score van een 6,6. Meer dan de helft van
de respondenten geeft een 6 of 7 als score en ongeveer driekwart
van de respondenten geeft een 6,7 of 8 als score. De groep
respondenten die samenwonend zijn met kinderen geven gemiddeld
de hoogste CSI (7,4).

CSI = 6,6
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Customer Satisfaction Index

Motivatie op het gegeven cijfer
Respondenten geven de volgende motivaties op het door hen
gegeven cijfer:
Positieve punten

•
•
•
•
•

Je kan je eigen tijd indelen, meer flexibiliteit
Het scheelt reistijd en dus hou je meer vrije tijd over
Het geeft rust, een minder gehaast gevoel en minder afleiding
van collega’s/medestudenten
Het werkt efficiënter, vergaderingen duren korter en meer
productiviteit
De technische ondersteuning om te communiceren werkt goed,
dit geldt ook voor lessen van school

Minder leuke punten

•
•
•
•
•
•
•

Het is ongezellig en saai, gemis van sociale contacten met
collega’s en klanten
Minder proactief, minder gemotiveerd en snel afgeleid (sociale
druk/controle mist)
Werkt niet optimaal qua planning en communicatie met collega’s;
kost veel tijd, gemis van korte lijnen op kantoor
De werkplek thuis voldoet niet aan de Arbo richtlijnen: meer
fysieke klachten en daarnaast zijn niet alle faciliteiten aanwezig
Het werk is eentonig, weinig afwisseling
Thuiswerken is intensiever en je krijgt er minder energie van
Een rustige werkplek ontbreekt thuis, geen goede scheiding
tussen werk en privé, vooral met jonge kinderen in huis.
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Customer Satisfaction Index

Motivaties – Quotes
•

“Merk dat ik minder productief ben, heb niet de nodige
faciliteiten om m'n productiviteit hoog te houden. Daarnaast
mis ik de gezelligheid en korte lijnen op het kantoor.’’

•

“Kan zelf de tijd in delen, klusjes voor jezelf tussendoor doen,
alles wat ik nodig heb heb ik om te kunnen werken. Alleen het
face to face contact ontbreekt en daarom is vijf dagen thuis
werken niet ideaal. Daar moet meer balans in.’’

•

“Ik ben minder productief, mijn producten zijn van minder
goede kwaliteit, mijn werkplek is minder arbeidsvriendelijk, ik
beweeg minder (geen reistijd of op en neer naar collega's).
Een pluspunt is dat vergaderingen korter duren.’’

•

“Het werken vanaf huis is niet motiverend en verstoord mijn
normale ritme. Vanuit mijn studentenhuis heb ik bijna nooit een
leegbureau om aan te werken, daarnaast is mijn bureau niet op
de juiste hoogte dus krijg ik last van mijn rug. Tot slot zijn er
altijd huishoudelijke taken die je wil uitvoeren waardoor ik ook
vaker afgeleid ben.’’

•

“Thuiswerken bespaart tijd, wegens het niet meer hoeven
reizen en je kan tussendoor even andere belangrijke dingen
doen (privézaken). Het werkt alleen niet motiverend om elke
dag thuis te werken, weinig motivatie om te beginnen.’’
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Statements

Scores op de stellingen zuil
“Ik mis de sociale contacten op kantoor/school” scoort het hoogst met
een 8.5. Respondenten zijn het over het algemeen dus het meest eens
met deze stelling. Daarnaast hebben respondenten thuis niet sneller last
van lichamelijke klachten, maar ontbreekt een goede werkplek.
Statement

Cijfer (0: helemaal mee
oneens – 10: helemaal
mee eens)

Ik werk thuis productief

6,6

Ik kan goed plannen als ik thuiswerk

6,8

De communicatie met mijn collega’s/studenten verloopt soepel

7,0

Ik denk dat ik vaker ga thuiswerken na de coronacrisis

5,5

Ik werk thuis efficiënter

5,4

Ik heb sneller last van lichamelijke klachten zoals rugpijn of
hoofdpijn

4,8

Ik mis de sociale contacten op kantoor/school

8,5

Ik kan me thuis goed concentreren

6,4

Zelf mijn tijd indelen werkt prettig

7,6

Ik kan mijzelf goed motiveren

6,5

Ik heb thuis de nodige faciliteiten om mijn werk goed uit te voeren

7,2

Ik ben behendig in het gebruik van online-communicatie tools

7,9

Mijn werk ik goed vanuit huis uit te voeren

7,1

Als ik thuiswerk heb ik een goede werkplek die voldoet aan de
Arbo richtlijnen

4,8

Thuiswerken is eentonig

6,2

De scheiding tussen privé en werk verloopt goed

5,8

Als ik thuiswerk is de kwaliteit van mijn werk goed

7,7

Het is fijn om minder reistijd te hebben

7,8
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Statements

Verschillen per leeftijdscategorie
De leeftijdscategorie 50 tot 64 jaar scoort gemiddeld een stuk hoger op
“Ik kan goed plannen als ik thuiswerk”, een 7,9 ten opzichte van een 6,8
over de totale groep respondenten. Ook “De scheiding tussen privé en
werk verloopt goed” scoort gemiddeld hoger in de leeftijdscategorie 50
tot 64 jaar, een 6,8 ten opzichte van een 5,8 over de totale groep
respondenten.
De statements “Zelfs mijn tijd indelen werkt prettig” en “Ik kan mijzelf
goed motiveren” scoren hoger naarmate de leeftijdscategorie hoger
wordt.
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Blijf positief

Heb je een tip voor ons of voor je collega’s
in het algemeen?
•

Stel een duidelijke planning op voor jezelf; zorg voor structuur en stel
jezelf aan het begin van de dag doelen die je wil bereiken (vink af
welke gedaan zijn)

•

Deel de werkdag op in kleinere stukken, neem tussendoor pauzes en
ga even naar buiten of onderneem een andere activiteit om de
productiviteit en motivatie te bevorderen

•

Maak van je werkplek de leukste plek in het huis waar je graag wil zijn
(met gezonde snacks, drinken, muziek enz.)

•

Sluit de dag fysiek en mentaal af door bijvoorbeeld een rondje te
lopen en je werkplek op te ruimen

•

Probeer werk en privé zo goed mogelijk te scheiden, werk
bijvoorbeeld in een afgezonderde ruimte waar je niet makkelijk
gestoord kan worden

•

Zorg voor een goede werkplek met een goede bureaustoel en de
benodigde faciliteiten

•

Blijf in contact met collega’s/medestudenten door elkaar regelmatig
op te bellen of te videobellen (doe dit onder werktijd om werk en
privé te scheiden)

•

Organiseer een online borrel/babbeluurtje met collega’s

•

Voorafgaand aan een zakelijke meeting/ les van school: neem de tijd
om te vragen hoe het met iedereen gaat
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Over AlphaRainbow
Bij AlphaRainbow helpen we bedrijven met groeien door het creëren van focus. Door de veelheid aan kansen en
keuzes in de markt nemen bedrijven vaak beslissingen op basis van gevoel of waargenomen urgentie. Wij komen
met een doelgerichte, factbased aanpak die u daadwerkelijk op weg helpt bij hetgeen wat u met uw bedrijf wilt
bereiken.
’Experts op het gebied van Customer Experience en Market Research’

Hoe wij dit doen? We maken gebruik van een breed dienstenpakket en unieke tools om de juiste informatie te
verzamelen en deze te vertalen naar concrete aanbevelingen. Zo voeren wij klanttevredenheidsonderzoek uit en
bepalen we met behulp van statistische analyses de knoppen waar je aan moet draaien.
Heeft u meer behoefte aan een dashboard waarin u in één oogopslag inzicht heeft in de belangrijkste prestatieindicatoren voor uw bedrijf? Ook hier helpen wij u mee. Bij AlphaRainbow maken we dashboards op maat die
makkelijk in gebruik zijn.

Concreet & factbased

Ervaren & vernieuwend

Ontzorgend & onafhankelijk

Persoonlijk & professioneel
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Aantekeningen
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