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Sinds het begin van het bestaan is de 
Europese arbeidsmarkt nog nooit zo sterk 
geweest als nu. De EU arbeidsmarkt is met 
een participatie van 71,1 procent sterker 
dan ooit. Echter, de manier waarop we 
vandaag de dag werken, verschilt enorm van 
de werkmethoden van jaren geleden. Met 
het in rap tempo ontwikkelen van nieuwe 
technologie, individuele verwachtingen, 
fysieke werkplekken en vier generaties  
actief op de werkvloer kunnen organisaties 
niet langer volstaan met een one-size-fits-all 
model voor het binden en boeien  
van medewerkers.

Werkgevers trekken alles uit de kast om nieuwe werknemers te 
werven en te behouden. Denk aan onbeperkte vakantiedagen, 
een auto van de zaak, een abonnement op een zwembad 
of allerlei aantrekkelijke activiteiten op kantoor. Reisbureau 
Expedia was een van de eerste die de standaard zette met het 
aanbod van flexibele werktijden en reismogelijkheden2. 

Het merendeel van de hedendaagse professionals geeft 
voorkeur aan de praktische voordelen van het altijd en 
overal werken zoals vanuit huis of vanaf het vakantie-adres. 
Uit een Britse enquête blijkt dat 47% van de respondenten 
flexibel werken als belangrijkste voorwaarde ziet voor 
werknemerstevredenheid. Acht van de tien werknemers en 
werkgevers zijn er bovendien van overtuigd3,4, dat flexibel 
werken ten goede komt aan de arbeidsproductiviteit. 

Uit onderzoek van Unwired Ventures6 blijkt dat slechts 1,6% 
van de medewerkers die voor grote organisaties werken, thuis 
werkt. 59% van de respondenten is van mening dat zij nu 
over de juiste technologische hulpmiddelen beschikken om 
overal en altijd te kunnen werken. Tenslotte geeft 51,2% van de 
professionals aan dat het kantoor in de toekomst slechts een 
plek is dat incidenteel wordt gebruikt. Het is overduidelijk dat 
werken in een rap tempo alles vertelt over wat we doen, maar 
niets zegt over waar we naar toe gaan 7.

Flexibel werken:  
Introductie

“Werken vanuit huis of een andere 
plek dan kantoor levert meer 
energie, betrokkenheid en ideëen 
op. Onze collega’s krijgen de tijd 
om zich beter te concentreren 
op hun werk. Dat levert meer 
resultaat op” 
Jason Downes, Algemeen Directeur van Powwownow, dienstverlener van 
conference call services. (bron: iNews5).

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
2 http://www.mirror.co.uk/money/best-employers-happy-work-life-1095913434 
3 https://www.employeebenefits.co.uk/issues/january-online-2017/47-cite-flexible-working-desirable-workplace-benefit/
4 Vodafone survey of 8,000 global businesses: http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-
quickly-efficiently-try-flexible-working/
5 https://inews.co.uk/essentials/lifestyle/work/companies-let-staff-choose-working-hours/
6 http://www.unwired.eu.com/publications/vwork.php 
7 http://www.unwired.eu.com/publications/agilityatwork.php 
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Onderzoek toont verder aan dat er 
een directe relatie bestaat tussen 
flexibel werken en geluk. Uit een  
ID-enquête blijkt dat Scandinavische 
landen (88%), Oostenrijk (84%) en 
Spanje (81%) - landen met een hoge 
mate van flexibel werken - de hoogste 
score op geluk realiseren8. 

Meer arbeidsmobiliteit heeft ook effect op de economie. Een slecht 
evenwicht tussen werk en privéleven belemmert actieve deelname 
aan de arbeidsmarkt. Het bereiken van een betere balans tussen werk 
en gezin is onderdeel van de hoofddoelstellingen van de Europese 
groeistrategie9. 

De generatie Z (geboren tussen halverwege jaren’ 90 en medio 
2001) is misschien wel de grootste inspiratiebron voor werkgevers 
om altijd en overal werken te stimuleren. Deze millennials vinden 
het niet nodig om op kantoor te zijn om goed werk te leveren. 56 
procent van deze werknemers geeft aan dat flexibel werken bijdraagt 
aan meer arbeidsproductiviteit10. Dat is niet zo vreemd want deze 
digitale generatie is geboren in een wereld die snel transformeert 
naar een digitale samenleving. Zo zegt bijvoorbeeld 61 procent van 
Generation Z dat de kwaliteit van beschikbare digitale hulpmiddelen 
hen productiever maakt. Dat is veel meer dan vergelijkbare 
uitspraken van de gemiddelde medewerker met 55 procent11. 

Uit onderzoek van Unwired 
Ventures6 blijkt dat slechts 1,6% 
van de medewerkers die voor 
grote organisaties werken, thuis 
werkt. 59% van de respondenten 
is van mening dat zij nu over 
de juiste technologische 
hulpmiddelen beschikken 
om overal en altijd te kunnen 
werken. Tenslotte geeft 51,2% 
van de professionals aan dat het 
kantoor in de toekomst slechts 
een plek is dat incidenteel  
wordt gebruikt. 

8 http://hrnews.co.uk/opposition-to-flexible-working/
9 https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2017/work-life-balance-and-flexible-working-arrangements-in-the-european-union  
10,11 https://www.itproportal.com/features/how-to-attract-post-millennials-as-they-enter-the-workforce/

Flexibel werken: 
Werknemersverwachtingen
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Dit heeft er ook toe geleid, dat het merendeel van de hedendaagse 
professionals een beroep doet op eigen computerapparatuur 
tijdens het werk. Zo zegt 54 procent dat de meeste organisaties 
smartphones gebruiken voor basistaken zoals het lezen van e-mail, 
online informatie bekijken en vergaderverzoeken uitsturen 12. 
De hedendaagse zakelijke laptops zijn niet alleen voorzien van 
geavanceerde functionaliteit. Het oog wil ook wat dus mooi design 
zie je vandaag de dag ook in de werkomgeving. Bovendien moet 
de batterij van de hedendaagse laptop een lange levensduur 
hebben om aan alle eisen van de moderne werkplek te voldoen. 
Tablets worden steeds vaker gebruikt voor relatiebeheer, 
projectmanagement, contentcreatie of data-analyse.

Bring-your-Own-Device (BYOD) maakt inmiddels plaats voor 
Bring-the-right-Device. Hulpmiddelen die niet alleen geschikt zijn 
voor de dagelijkse functionele activiteiten maar ook beschikken 
over de juiste software waarmee intensieve samenwerking snel en 
makkelijk mogelijk wordt tussen verschillende collega’s ongeacht 
waar en wanneer ze werkzaam zijn. Bovendien is duurzaamheid 
van belang. Apparatuur moet langer meegaan dan ooit. Dat vereist 
hardware die in alle opzichten tegen een stootje kan.

Inmiddels erkennen 
hedendaagse ondernemers 
ook de voordelen van de inzet  
van mobiele technologie voor  
de werkomgeving. Zij zijn  
immers eveneens afhankelijk  
van deze technologie om altijd  
en overal verbonden te zijn met 
hun medewerkers.
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De Europese Commissie heeft onlangs een 
initiatief gelanceerd ter ondersteuning van 
het evenwicht tussen werk en privéleven 
voor werkende ouders en andere verzorgers. 
Eén van de Europese pijlers op het vlak van 
sociaal recht is het bevorderen van flexibele 
arbeidsregelingen13.

Tegelijkertijd verandert de manier waarop mensen met hun 
collega’s en klanten omgaan. Zo is werken op afstand steeds 
meer gemeengoed. Mede ingezet door de ontwikkeling 
van cloud computing, verdergaande automatisering en 
kunstmatige intelligentie die slimme hulpmiddelen helpt 
realiseren voor snel en eenvoudig (samen)werken ongeacht 
plaats of tijd.

Uit een wereldwijde recente studie onder 24.000 
werknemers blijkt dat maar liefst 46% van de professionals 
uit het Verenigd Koninkrijk dagelijks een beroep doet op 
geavanceerde digitale samenwerkingstools. In Rusland is 
dat zelfs 61%, in Australië 55%, Singapore 54% en Frankrijk 
49%14. Bovendien vindt de generatie Z, ofwel appgeneratie, 
sommige werkplektechnologie afkomstig uit de prehistorie, 
eeuwenoude apparatuur waar ze zich niks meer bij voor 
kunnen stellen zoals het faxapparaat. Digital natives kennen 
geen wereld zonder internet. En vinden het dan ook de 
normaalste zaak van de wereld dat digitale samenwerkings- en 
communicatietechnologie altijd en overal voorhanden is.

Veel organisaties werken aan een mobiliteitsbeleid dat 
een gezonde balans tussen werk en privéleven nog verder 
ondersteunt. Daarbij is het zaak dat beleid voortdurend wordt 
aangepast op basis van nieuwe slimme toepassingen en 
veranderende behoeften van werknemers.

Het flexibel werken beleid staat nog wel eens op gespannen 
voet met wet- en regelgeving rondom veiligheid en 
privacybescherming. Dat betekent dat het belangrijker is 
dan ooit om te weten waar en hoe gegevens toegangelijk en 
opgeslagen zijn.

“Flexibel werken is voor ons 
vooral de inzet van een ander 
IT-beleid geweest. Zo hebben we 
gekozen voor een transitie van 
onze belangrijkste systemen naar 
de cloud. We hebben ons CRM-
klantbeheersysteem ingeruild 
voor Salesforce. Ook Microsoft 
Office 365 is cruciaal voor het 
altijd en overal veilig werken 
vanuit de cloud“

Flexibel werken:  
Beleid

Jo Blood, directeur van Posture People (bron: The Telegraph15)
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Het mag duidelijk zijn dat flexibel 
werken de traditionele negen-tot-vijf 
mentaliteit doorbreekt. Organisaties 
verkeren daarmee in de beste positie 
om wendbaar te blijven16.

De digitale transformatie van de werkplek heeft afgelopen 
jaren geleid tot veel nieuwe investeringen. De keerzijde van 
deze medaille is dat teams steeds meer versnipperd raken 
over meerdere locaties. Bovendien lopen veel organisaties het 
risico dat medewerkers met hun eigen apparatuur aanspraak 
doen op het bedrijfsnetwerk. 

Zodra bedrijfsgegevens buiten de contouren van 
het bedrijfsnetwerk komen, lopen organisaties grote 
veiligheidsrisico’s. Organisaties moeten zorgen voor veiligheid 
en betrouwbare gegevensoverdracht ongeacht de plek 
waar dat gebeurt, en het apparaat waarmee dat gebeurt. 
Veel organisaties maken al gebruik van software zoals 
antivirusbescherming. Ook hardware wordt beveiligd met 
biometrie en slimme gegevensversleuteling op mobiele 
apparatuur. Effectieve informatiebeveiliging vereist robuust 
beleid en de implementatie van gelaagde en geïntegreerde 
beveiligingsoplossingen. Ook de inzet van de cloud zorgt 
voor nieuwe veiligheidsuitdagingen. Cloud computing is 
in 2017 toegenomen met 18% tot $246,8 miljard aan totale 
wereldwijde inkomsten, tegen $209,2 miljard in 2016. 

Medewerkers worden steeds mobieler. Dan biedt een Virtuele 
Desktop Infrastructuur (VDI) uitkomst. Mobiele Zero clients 
ondersteunen alle belangrijke VDI-oplossingen, inclusief Citrix en 
VMware. Daarmee is aanpassing van de infrastructuur niet langer 
nodig. Met de Mobile Zero Client krijgen medewerkers toegang tot 
alle bedrijfsgegevens zonder dat deze opgeslagen worden op de 
eigen mobiele computer. Dat voorkomt verlies van data door diefstal 
of cybercriminaliteit. Bovendien kunnen gegevens centraal beheerd 
worden. Zo kunnen ook updates eenvoudig worden aangemaakt 
via de server en is het niet langer nodig computers regelmatig 
te vervangen vanwege verouderde software of componenten. 
Medewerkers kunnen op deze manier altijd en overal werken 
zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de bescherming tegen 
gegevensdiefstal.

Uiteraard is het gebruik van persoonlijke smartphones en tablets 
niet meer weg te denken in onze dagelijkse (werk)omgeving. 
Echter, het beveiligen van bedrijfsgegevens en ander intellectueel 
eigendom van organisaties moet wel passen binnen het 
bedrijfsveiligheidsbeleid. Dat geldt ook voor het werken vanuit 
de cloud. Dat is een enorme uitdaging voor veel organisaties. 
Flexibiliteit en veiligheid staan voortdurend op gespannen voet 
met elkaar. Toch is het mogelijk beiden te realiseren. Dankzij de 
inzet van betrouwbare en gebruikersvriendelijke hard- en software-
oplossingen. Dat zorgt voor blije medewerkers èn IT-managers.

Flexibel werken: 
Veiligheid

“VDI is geëvolueerd dankzij 
de enorme vooruitgang in de 
technologie die servers, grafische 
kaarten en personal computers 
zelf aansturen. Het is speciaal 
ontworpen voor een nieuwe 
generatie en een moderne reeks 
beveiligingsuitdagingen17“

16  http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-quickly-efficiently-try-flexible-working/
17 https://www.networkworld.com/article/3236184/virtualization/how-vdi-can-help-organizations-be-more-secure.html
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In de komende vijf jaar zullen 
honderdduizenden jongeren de arbeidsmarkt 
betreden. Jonge werknemers die hoge 
verwachtingen hebben van een goede 
werk-privé balans. En bovendien rekenen 
op het gebruik van de allernieuwste 
communicatietechnologie18. 

Deze digital native generatie weet niet beter dan dat werk en 
privétijd regelmatig dwars door elkaar heen lopen. Ze hebben 
nauwelijks ervaring met de negen-tot-vijf mentaliteit van de 
baby boomers. Tegelijkertijd zien de oudere generaties ook 
steeds mogelijkheden om ze manieren te vinden om werk en 
gezin met elkaar in evenwicht te brengen19. 

Naar verwachting zal tegen 2030 een op de vijf Britse 
medewerkers ook moeder zijn. 25% van de gezinnen bestaat 
uit eenoudergezinnen. Verder wordt verwacht dat 10 miljoen 
mensen zorgplichtig zijn omdat onze Europese bevolking 
steeds ouder wordt. In heel Europa is flexibiliteit de enige 
manier om werken succesvol te laten zijn20. 

De impact van nieuwe technologie is groot. Kantoorgebouwen 
met vaste werkplekken worden vervangen voor 
ontmoetingsplekken. Virtuele werkplekportalen, 
cloudcomputing en andere verdergaande automatisering 
zal onze manier van werken drastisch veranderen en verder 
verrijken 21. 

Het Kantoor van de Toekomst

In Europa staat 71 procent van de organisaties nu thuiswerken 
toe en 76 procent heeft bedrijfssystemen en gegevens 
beschikbaar gemaakt voor werknemers op afstand22. Dat 
betekent dat kantoorruimtes nauwelijks nog worden gebruikt 
als plek om te komen werken. Ontmoeten, vergaderen en 
hotdeskfaciliteiten zijn straks de belangrijkste functies van een 
kantoor. Daar worden gebouwen op aangepast. In de toekomst 
zal 50% van het gemiddelde kantoorgebouw worden ingezet 
als ontmoetingsruimte. Daar waar dat nu nog 20 tot 25% is23. 

De opkomst van kunstmatige intelligentie

Organisaties nemen maatregelen om de always-on mentaliteit 
van medewerkers verder invulling te geven. Daarbij komt de 
inzet van kunstmatige intelligentie om de hoek kijken. Zo zijn 
er nu al slimme virtuele assistentes in de vorm van chatbots die 
vergaderingen kunnen plannen, declaraties kunnen afhandelen 
of andere routineklussen oppakken. Kunstmatige intelligentie 
wordt ook ingezet om te beoordelen of medewerkers niet 
overwerkt raken. Google en Microsoft maken nu al gebruik 
van kunstmatige intelligentie die prioriteit geeft aan grote 
hoeveelheden e-mails afhankelijk van het type werk van de 
individuele werknemer. De inzet van virtual en augmented 
reality gaat het werk en de samenwerkingsmogelijkheden 
daarbij ook verder verrijken24.

Flexibel werken:  
De toekomst

18 http://www.information-age.com/prepare-office-app-generation-123463536
19 https://www.fastcompany.com/3046332/what-work-will-look-like-in-2025
20 https://www.totaljobs.com/careers-advice/content/the-future-of-flexible-working
21 http://www.unwired.eu.com/publications/agilityatwork.php
22 http://hrnews.co.uk/opposition-to-flexible-working/
23 http://realbusiness.co.uk/tech-and-innovation/2017/02/27/technology-advances-office-space-of-the-future/
24 http://www.information-age.com/impact-digital-workplace-123467709/
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Uit de literatuur van de Europese 
Commissie blijkt dat werknemers met 
een goede werk-privé balans minder 
vaak ziek zijn, beter gemotiveerd en 
loyaler zijn aan hun werkgever26. 

De snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt, 
betekent niet alleen dat werknemers altijd en overal kunnen 
werken. Ze zijn ook meer dan ooit in staat hun taken zo 
effectief en kostenefficiënt mogelijk uit te voeren. En 
daarnaast staat de hedendaagse werknemer altijd in contact 
met hun teamgenoten of het management. Telefoneren 
wordt daarmee zelfs al omslachtig of als ouderwets ervaren. 
Kortom, de kwaliteit van hedendaagse technologie biedt 
werkgevers alle mogelijkheden om de jongere generatie uit te 
rusten met hulpmiddelen waarmee ze goed hun werk kunnen 
doen, beter kunnen samenwerken en ook creatiever zijn in 
hun prestaties.

Inzet van eigen persoonlijke smartphones of tablets 
kan allemaal. Echter, wel binnen de richtlijnen van het 
veiligheidsbeleid van de organisatie. Zodat persoonsgegevens 
en ander intellectueel eigendom van de organisatie 
goed beschermd wordt. Dat kan prima in een veilige 
cloudomgeving. Voor menigeen bedrijf is het een flinke 
uitdaging om medewerkers alle flexibiliteit te bieden waar 
ze om vragen en tegelijkertijd de veiligheid en bescherming 
van gegevens te waarborgen. Dat bovendien ook nog moet 
voldoen aan alle wet- en regelgeving die voortdurend aan 
verandering onderhevig is. Maar linksom of rechtsom weten 
we dat er geen weg terug is. Altijd en overal kunnen werken 
draagt bij aan meer geluk waar zowel de werkgever als de 
werknemer beter van worden.

Flexibel werken: 
Het heden

“Werkgevers die hun 
medewerkers het 
vertrouwen geven om altijd 
en overal te werken, creëren 
veel meer loyaliteit”  
David Whitby van de vacaturewebsite Glassdoor  
(bron: The Mirror25).
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25 http://www.mirror.co.uk/money/best-employers-happy-work-life-10959134
26 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1720en.pdf 
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