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Samenvatting 

De laatste jaren is er op het gebied van werken veel veranderd. De overheid wil werknemers 

steeds meer stimuleren om alternatieve manieren van werken toe te passen. Een voorbeeld 

hiervan is thuiswerken. Thuiswerken is een concept dat steeds populairder wordt en daardoor 

is er al veel onderzoek naar dit onderwerp gedaan. Maar er bestaan een aantal voor- en 

nadelen die thuiswerken met zich meebrengt. Voor de maatschappij valt te denken aan het 

verminderen van het file probleem. Een voordeel voor de organisatie is de verhoging van de 

productiviteit van een werknemer. En het individu kan werk en privé beter combineren, maar 

dit heeft als nadeel dat de grens tussen deze twee steeds vager wordt. Deze cross-sectionele 

survey richt zich drie elementen in combinatie met thuiswerken, namelijk attitude ten aanzien 

van thuiswerken, werktevredenheid en werkstress. Het is namelijk van belang te weten hoe 

werknemers over thuiswerken denken. Daarnaast blijkt thuiswerken de tevredenheid van de 

werknemer te verhogen en de werkstress te verlagen. Om deze mogelijke relatie te 

onderzoeken is er gekeken naar het verschil in attitude ten aanzien van thuiswerken, 

werktevredenheid en werkstress tussen een thuiswerkgroep en een niet-thuiswerkgroep. Om 

deze drie onderzoeksvariabelen te onderzoeken is er gebruikt gemaakt van een online 

vragenlijst, bestaande uit de onderdelen „demografische en werkgerelateerde variabelen‟, „een 

attitude schaal‟ (bestaande uit twee factoren namelijk „verbeterde werk uitkomsten‟ en 

„sociale kosten/nadelen‟), „global job satisfaction questionnaire‟ en de „job stress 

questionnaire‟. Een totaal van 118 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld (n=86 

thuiswerkers en n=32 niet-thuiswerkers). Er bleek een significant verschil te zijn in attitude 

ten aanzien van thuiswerken (zowel voor „verbeterde werk‟ uitkomsten als voor „sociale 

kosten/nadelen‟) tussen de thuiswerkgroep en de niet-thuiswerkgroep (p<.001). Dit betekent 

dat thuiswerkers positiever waren over het concept thuiswerken dan niet-thuiswerkers. Ook 

nadat de demografische en werkgerelateerde variabelen gecontroleerd werden, bleven de 

significante verschillen bestaan. Voor werktevredenheid en werkstress bleken er geen 

significante verschillen te zijn tussen de thuiswerkgroep en de niet-thuiswerkgroep 

(respectievelijk p=.58 en p=.99). Dit onderzoek dus laat zien dat er een verschil in attitude ten 

aanzien van thuiswerken is tussen thuiswerkers en niet-thuiswerkers, maar dat er geen 

verschil is tussen thuiswerkers en niet-thuiswerkers wat werktevredenheid en werkstress 

betreft.
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Abstract 

In recent years, the work environment has changed. The government wants to 

stimulate employees to apply more alternative working arrangements. An example of an 

alternative working arrangement is homeworking (teleworking). Homeworking is a popular 

concept, which receives increasing scientific attention. But there are both benefits and 

disadvantages to homeworking. A benefit for the society is the decrease of traffic congestion. 

Benefits for an organization could include increased employee productivity. An individual 

can better combine his work life and private life, but because of telecommuting the border 

between those two becomes vague. This cross-sectional survey focuses on three elements in 

combination of homeworking, namely attitude regarding homeworking, job satisfaction and 

job stress. It is important to know how employees think about homeworking or 

telecommuting. Furthermore, it appears that homeworking increases job satisfaction and 

decreases job stress. To investigate these possible relations, emphasis has been placed on the 

differences in attitude regarding homeworking, job satisfaction and job stress between a 

homeworking-group and a non-homeworking-group. To investigate these three research 

variables, an online questionnaire has been used consisting of; „demographic and work related 

variables‟, an „attitude scale‟ (existing of two factors, namely „improved work outcomes‟ and 

„social costs/disadvantages‟), a „global job satisfaction questionnaire‟ and the „job stress 

questionnaire‟. A total of 118 respondents completed the questionnaire (n=86 homeworkers 

and n=32 non-homeworkers). It turned out that there was a difference in attitude regarding 

homeworking (for both „improved work outcomes‟ and „social costs/disadvantages‟) between 

the homeworking-group and the non-homeworking-group (p<.001). This means that 

homeworkers are more positive about the concept of homeworking than the non-

homeworkers. The significant difference remains, even when controlling for demographic and 

work related variables. It turned out that there was no significant difference between the two 

groups regarding job satisfaction and work stress (respectively p=.58 en p=.99). This research 

shows that that there is a difference in attitude regarding homeworking between homeworkers 

and non-homeworkers, but there is no difference between homeworkers and non-

homeworkers in terms of job satisfaction and job stress. 
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1. Introductie 

De laatste jaren verandert er veel wat betreft werken. Om bijvoorbeeld het 

fileprobleem terug te dringen wil de overheid steeds meer werkende mensen een alternatieve 

manier van werken aanbieden. Telewerken kan een oplossing bieden voor bijvoorbeeld dit 

fileprobleem. Telewerken bestaat uit verschillende onderdelen, zoals later beginnen en langer 

doorwerken, werken op afstand in combinatie met flexplekken in centrale kantoorlocaties, 

maar ook door middel van thuiswerken. Met thuiswerken wordt bedoeld dat een werknemer 

met een kantoorbaan, zijn of haar werkzaamheden (deels) thuis kan uitvoeren. De werknemer 

moet dan wel beschikken over het juiste materiaal, zoals bijvoorbeeld een laptop, mobiele 

telefoon en internet. Deze nieuwe aanpak heeft verschillende consequenties. 

Er zijn namelijk zowel voor de maatschappij, de organisatie, als het individu 

mogelijke voor- en nadelen aan thuiswerken verbonden. Een voordeel voor de maatschappij is 

bijvoorbeeld de vermindering van luchtvervuiling door minder woon-werkverkeer. Voor de 

organisatie valt te denken aan betere werkprestaties en een vermindering van werknemers 

turn-over (de doorloop van het personeelsbestand). Voor de werknemers zijn de voordelen 

wat praktischer. Ze hoeven bijvoorbeeld niet te reizen. Het combineren van huishoudelijke 

taken en de zorg voor kinderen wordt daarmee makkelijker. Maar er is mogelijk ook een 

keerzijde. Door thuiswerken vervaagt de grens tussen werk en privé, waardoor het moeilijker 

is voor werknemers om te stoppen met hun werkzaamheden. Het is daarom van belang inzicht 

te krijgen in wat thuiswerken met een werknemer doet.  

Dit onderzoek richt zich op een drietal aspecten ten aanzien van thuiswerken; namelijk 

attitude en de psychologische aspecten werktevredenheid en werkstress. Binnen de 

wetenschap is er nog weinig bekend over de attitude ten aanzien van thuiswerken. Er is 

bijvoorbeeld gevonden dat managers minder positief tegenover het concept thuiswerken staan 

dan werknemers. Binnen dit onderzoek wordt gekeken of er een verschil is in attitude tussen 

thuiswerkers en niet-thuiswerkers ten aanzien van thuiswerken. Daarnaast wordt vaak 

verondersteld dat thuiswerken de werktevredenheid verhoogt en de werkstress vermindert. 

Echter, er is geen duidelijk empirisch bewijs of er daadwerkelijk een verschil is tussen 

thuiswerkers en niet-thuiswerkers wat betreft werktevredenheid en werkstress. Door 

thuiswerkers en niet-thuiswerkers met elkaar te vergelijken kan meer inzicht verkregen 

worden in de psychologische aspecten werktevredenheid en werkstress ten opzichte van 
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thuiswerken. Daarom wordt er binnen dit onderzoek gekeken naar mogelijke verschillen in de 

mate van werktevredenheid en werkstress tussen thuiswerkers en niet-thuiswerkers.  

Aangezien er nog weinig bekend is over het verschil in attitude ten aanzien van 

thuiswerken, is dit een exploratief onderzoek. Er is gekozen om algemene werktevredenheid 

en algemene werkstress te meten, in plaats van specifieke werktevredenheid aspecten en 

specifieke aspecten van werkstress. Dit om een algemeen beeld te krijgen van de 

werktevredenheid en werkstress in relatie tot thuiswerken. Hieronder een model waarin de 

belangrijkste variabelen van het onderzoek aangegeven worden (Figuur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Model onderzoek naar thuiswerken. 

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het begrip thuiswerken, 

specifieke gericht op drie variabelen; attitude ten aanzien van thuiswerken, werktevredenheid 

en werkstress. Daarom de volgende probleemstelling: „Wat is het verschil tussen thuiswerkers 

en niet-thuiswerkers wat betreft attitude ten aanzien van thuiswerken, werktevredenheid en 

werkstress?‟  

2. Theoretisch kader 

2.1 Thuiswerken 

Om het begrip thuiswerken goed te kunnen plaatsen is het van belang om stil te staan 

bij de definitie en de relevante context waarin thuiswerken in dit onderzoek beschouwd wordt. 
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Daarnaast wordt stilgestaan bij mogelijke en reeds bekende voor- en nadelen voor de 

maatschappij, organisatie en het individu. Verder worden de drie onderzoeksvariabelen in 

combinatie met thuiswerken besproken waarna deze met hypotheses afgesloten worden. 

2.1.1 Definitie thuiswerken 

Volgens Bijl (2009) wordt „Het nieuwe werken‟ gedefinieerd als “een visie om werken 

effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de 

medewerker” (p.27). Dit betekent dat de werknemer zoveel mogelijk vrijheid zou moeten 

krijgen ten aanzien van hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt 

en met wie hij werkt. Een werknemer kan op veel verschillende plekken zijn of haar 

werkzaamheden voltooien, dit hoeft namelijk niet standaard op kantoor te zijn 

In 1975 introduceerde Nilles als eerste de term „telecommuting‟ (Nilles, 1975). Hij gaf 

aan dat de „telecommuting‟ (telewerken of thuiswerken) een optie is voor een verscheidenheid 

van organisatorische en sociale problemen. Telewerk is gedecentraliseerd werk, dat gebaseerd 

is op Informatie en Communicatie Technologie (ICT) (Sullivan, 2003). In de loop der jaren is 

er een verscheidenheid aan onderzoeken gedaan naar telecommuting. Sullivan (2003) deed 

onderzoek naar de definities en conceptualisaties van „teleworking‟ (telewerken) en 

„homeworking‟ (thuiswerken). Zij stelt dat het gebrek aan één enkele definitie academisch 

onderzoek belemmert (Sullivan, 2003). Binnen dit onderzoek wordt er specifiek aandacht 

besteed aan het begrip thuiswerken. Doordat er een gebrek is aan een eenduidige definitie 

over telecommuting of thuiswerken, zou mogelijk kunnen zijn dat onderzoek naar telewerken 

foutief opgevat wordt als een onderzoek naar thuiswerken. Johnson (2001) illustreerde dit 

door een opsomming te maken van de verschillende termen die bestaan over het begrip 

thuiswerken. ‟Teleworking‟, „telecommuting‟, „working-at-home‟ (of „home-working‟) en 

„virtual work‟ zijn verschillende begrippen die gebruikt kunnen worden, al draait het bij alle 

begrippen om het werken „weg van kantoor‟. Pinsonneault (1999) stelde dat telecommuting 

zich niet alleen beperkt tot één specifieke vorm, het betekent dus meer dan alleen werken 

vanuit huis op een fulltime basis (zoals bijvoorbeeld werken op een flexplek in de buurt). 

Daarnaast kan telewerken in mate variëren, bijvoorbeeld van minder dan een dag per week 

(„occasional teleworking‟), tot meer dan een dag per week („alternate teleworking‟), tot voltijd 

telewerken („permanent teleworking‟) (Feldman & Gainey, 1997; Scott & Timmerman, 1999; 

Wiesenfeld, Raghuram & Garud, 1999 allen als geciteerd in Taskin & Bridoux, 2010). Op 

basis van de bovengenoemde onderzoeken en perspectieven over thuiswerken en telewerken 
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wordt er binnen dit onderzoek van de volgende definitie van thuiswerken uitgegaan: 

Thuiswerken is het substantieel verrichten van werkzaamheden thuis met behulp van ICT 

(bijvoorbeeld door middel van een laptop en mobiele telefoon) die normaal gesproken op 

kantoor uitgevoerd zouden kunnen worden. Verder wordt er binnen dit onderzoek alleen 

gebruik gemaakt van het begrip thuiswerken in plaats van telewerken, telewerkprogramma of 

telecommuting om eenduidigheid te creëren. 

2.1.2 Thuiswerken in Nederland  

 In Nederland is er in opdracht van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) onderzoek 

gedaan naar de cijfers voor thuiswerken door Kösters en Leufkens (2009). Dit onderzoek laat 

cijfers over thuiswerken en vanuit-huiswerken zien die vanaf 2008 in Nederland verkregen 

zijn. Er is vanaf 2008 een onderscheid gemaakt tussen mensen die vanuit hun eigen woning 

werkzaam zijn en mensen die hun woning als uitvalsbasis gebruiken om te werken. Een 

voorbeeld van een beroep waarbij wordt thuisgewerkt is kinderverzorgende of 

computerprogrammeur (beroepen die thuis uitgevoerd kunnen worden), beroepen die vanuit-

huiswerken zijn bijvoorbeeld een vertegenwoordiger of een consultant (beroepen waarbij een 

gedeelte thuis uitgevoerd kan worden). Deze definities van thuiswerken zijn anders dan waar 

binnen dit onderzoek rekening mee gehouden wordt. Aangezien de internationale 

wetenschappelijke literatuur beter lijkt aan te sluiten bij wat Kösters en Leufkens (2009) 

vanuit-huiswerken noemt, geldt binnen dit onderzoek de definitie van thuiswerken zoals 

gesteld in de vorige paragraaf.  

Steeds meer bedrijven hanteren een personeelsbeleid met mogelijkheden voor 

werknemers om een gedeelte van de werkzaamheden vanuit huis uit te voeren, één of 

meerdere dagen per week. Vanwege deze verandering in de vraagstelling zijn de cijfers over 

„werkzaam zijn vanuit de eigen woning‟ van vóór 2008 niet vergelijkbaar met de cijfers vanaf 

2008. De werkende beroepsbevolking bestond in Nederland in 2008 uit 7,4 miljoen mensen. 

Het bleek dat hiervan 765.000 werkenden substantieel vanuit huis werkten of hun woning als 

uitvalsbasis gebruiken om te werken (Kösters & Leufkens, 2009). Dat betekent dus dat 

ongeveer 1 op de 10 mensen substantieel vanuit huis werkten of hun huis als uitvalsbasis 

gebruikten.  

Uit een actueel onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC; november, 2011)  bleek 

dat als in 2015 20% van de Nederlandse beroepsbevolking één dag per week thuis zou 
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werken, dit de Nederlandse samenleving jaarlijks twee miljard euro zou besparen. Dit loopt 

zelfs op tot bijna drie miljard euro als 20% van de Nederlandse beroepsbevolking twee dagen 

per week zou gaan thuiswerken (en een stijging van 1% van het BNP; PwC, 2011). Een 

enorm voordeel voor de samenleving dus. Maar naast de besparing van deze kosten zijn er 

ook nog andere voordelen. 

2.1.3 De voor- en nadelen van thuiswerken 

Thuiswerken heeft zowel voor- als nadelen. Deze voor- en nadelen zijn van 

verschillende kanten te benaderen, namelijk vanuit de maatschappij, de organisatie en het 

individu.  

2.1.3.1 De maatschappij 

Zoals hiervoor al besproken kan thuiswerken enorm veel kosten besparen. Een ander 

voordeel voor de maatschappij is bijvoorbeeld de vermindering van luchtvervuiling (Kitou & 

Horvath, 2008;  PwC, 2011) doordat werknemers minder hoeven te reizen. Ook valt te 

beredeneren dat daardoor de filedruk en het aantal verkeersslachtoffers afneemt (PwC, 2011). 

Thuiswerkprogramma‟s hebben de potentie om zowel energie te besparen als externe kosten 

te verminderen. Thuiswerken kan leiden tot het creëren van een gunstige basis voor de 

samenleving, werknemers en organisaties, door het verminderen van logistieke kosten en van 

de kosten op het kantoor (Baruch, 2000; Kitou & Horvath, 2008). Nadelen van thuiswerken 

voor de maatschappij zijn niet prominent vertegenwoordigd in de literatuur.  

2.1.3.2 De organisatie 

Bij de keuze die gemaakt wordt om thuiswerken als een beleid in te voeren binnen een 

organisatie, wordt er zowel naar de voor- als de nadelen gekeken. Frolick, Wilkes en Urwiler 

(1993) onderzochten of thuiswerken een alternatief kan zijn voor een werkplek. Zij vonden 

drie elementen als effect van thuiswerken. Allereerst noemen zij de mogelijkheid dat 

thuiswerken kan leiden tot een verhoogde productiviteit. Dit werd ook in andere onderzoeken 

gevonden (bijv. Endeshaw & Tung, 2000; Peters, Tijdens & Wetzels, 2001; Hopkinson, 

James & Maruyama, 2002). In een onderzoek van Baruch (1996 als geciteerd in Baruch, 

2000) bleek ook dat de productiviteit steeg door thuiswerken. Hij stelde dat werkprestaties 

(zowel kwalitatief als kwantitatief) hoger zijn bij thuiswerken ten opzichte van werken op 

kantoor. Dit is gebaseerd op zelfperceptie, dat een betrouwbare en valide bron van informatie 



11 

 

kan zijn op prestatie (Baruch, 1996 als geciteerd in Baruch, 2000). Ten tweede vonden 

Frolick, Wilkes en Urwiler (1993) een effect in de vorm van vermindering van werknemers 

turn-over (de doorloop van het personeelsbestand). Daarnaast bleken de absentiecijfers te 

dalen wanneer werknemers thuis zouden werken. Als laatste bleken de kosten die niet aan het 

salaris gerelateerd zijn, af te nemen voor werkgevers.  

Thuiswerken kan ook praktische voordelen hebben. Uit onderzoek van Rousculp, 

Johnston, Palmer, Chu, Mahadevia en Nichol (2010) blijkt dat thuiswerken de overdracht van 

ziektes (zoals een verkoudheid) van werknemer naar werknemer verminderen. Werknemers 

kunnen als ze bijvoorbeeld griepverschijnselen hebben en wel in staat zijn om te werken, thuis 

gaan werken om zo collega‟s niet aan te steken.  

Organisaties willen met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk opbrengsten behalen. 

Verwacht kan worden dat thuiswerkprogramma‟s tot significante financiële voordelen leiden, 

door bijvoorbeeld besparing op werkplekken. Maar zoals vaak gezien wordt in het opstellen 

van het beleid, zijn de details van de implementatie van belang, want die kunnen het succes 

van thuiswerken zowel maken als breken (Kitou & Horvath, 2008). Als mogelijke nadelen 

voor de organisatie kan gedacht worden aan de angst van het verliezen van de controle over 

de werknemer door de leidinggevende of werkgever, aangezien de werknemer meer 

autonomie krijgt door thuiswerken (Tomaskovic-Devey & Risman, 1993 als geciteerd in 

Kurland & Cooper, 2002). Maar ook voor de organisatie blijken de voordelen meer prominent 

aanwezig in de literatuur dan de nadelen. 

2.1.3.3 Het individu 

Binnen dit onderzoek draait het om het individu die ook te maken krijgt met voor- en 

nadelen van thuiswerken. Een van de voordelen is de vermindering van de reistijd, de 

werknemer hoeft namelijk niet te reizen als hij of zij thuiswerkt. Daarnaast kunnen 

werknemers die thuis werken beter omgaan met huishoudelijke omstandigheden, zoals de 

zorg voor de kinderen, of komst van een monteur voor huishoudelijke apparaten (Mann, 

Varey & Button, 2000). Naast deze praktische voordelen blijken thuiswerkers tevredener te 

zijn (Fonner & Roloff, 2010) en minder werkstress te ervaren (Jacob & van Sell, 1994; 

Baruch, 2000; Gajendran & Harrison, 2007) dan niet-thuiswerkers. Hier wordt later nog 

verder op in gegaan. 
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Naast de voordelen zijn er voor het individu ook een aantal nadelen aan thuiswerken. 

Als werknemers alleen maar thuis zouden werken zou dat betekenen dat er helemaal geen 

contact meer is in „levende lijve‟ met collega‟s en leidinggevenden. Dit zou als gevolg kunnen 

hebben dat werknemers afstandelijk van elkaar worden waardoor communicatieproblemen 

kunnen ontstaan. Daarnaast zou er een bepaalde isolatie kunnen ontstaan, als werknemers 

alleen maar thuis zouden werken (Peiperl & Baruch, 1997). Werknemers gebruiken collega‟s 

namelijk als een barometer om te kijken hoe ze zich moeten gedragen (Mann et al., 2000). 

Deze isolatie zou als gevolg kunnen hebben dat werknemers angst, irritatie, en zorgen gaan 

ervaren (Mann & Holdsworth, 2003). Thuiswerken kan dus ook leiden tot negatieve 

gevoelens. 

Daarnaast blijkt dat werknemers vermindering van interactie verwachten als een 

nadeel van thuiswerken (Teo, Lim & Wai, 1998). Dit kwam naar voren uit het onderzoek van 

Teo et al. (1998) die onderzoek deden naar de attitude ten aanzien van thuiswerken. Omdat de 

communicatie tijdens thuiswerken verloopt via email en telefoon, zouden er problemen 

kunnen optreden. Via deze communicatiemiddelen kan er geen ondersteunende lichaamstaal 

of gebaren worden verzonden. Daardoor is het mogelijk dat het bericht niet volledig wordt 

ontvangen door de andere partij (Peiperl & Baruch, 1997). Het maken van afspraken en het 

overdragen van informatie zijn communicatiepatronen die wel uitstekend door email 

ondersteund worden. Face-to-face communicatie word hoofdzakelijk gebruikt voor het 

oplossen van problemen en voor bewustwording van de externe omgeving en email schiet 

hierin tekort. Thuiswerkers zouden dus andere media moeten gebruiken om problemen op te 

lossen (McKenney et al., 1992 als geciteerd in Baruch, 2000).  

Door het thuiswerken heeft een werknemer minder contact met directe collega‟s en 

met hun leidinggevenden. Dit kan een negatieve invloed hebben op de carrière van een 

werknemer (Duxbury, Higgins & Irving, 1987; Teo et al., 1998). Bij thuiswerken wordt 

namelijk niet op aanwezigheid, maar op resultaat beoordeeld. Een goede balans tussen 

thuiswerken en werken op kantoor blijkt het beste te zijn voor de carrière van een werknemer 

(Baruch, 2000; Halford, 2005).  

Het „niet kunnen begrenzen van werkzaamheden‟ is een ander nadeel van thuiswerken. 

Door thuiswerken wordt het voor de werknemer mogelijk onduidelijker waar de grens ligt om 

te stoppen met de werkzaamheden. Een werknemer is door thuiswerken immers altijd dicht 

bij zijn werk. Mann et al. (2000) omschrijven dit als „het niet in staat zijn om de 
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werkzaamheden echt „uit te zetten‟ („switch off‟)‟. Hierdoor is het mogelijk dat er meer uren 

gewerkt worden dan normaal op kantoor. De onduidelijkheid van de grens om te stoppen met 

de werkzaamheden kan de werknemer ook de gelegenheid geven door te werken terwijl deze 

ziek is. Werken terwijl een werknemer ziek is, kan door managers gezien worden als een 

voordeel. Maar dit is niet in het belang van een werknemer (Noronha & D‟Cruz, 2008). Dit 

fenomeen wordt „presenteeism‟ genoemd, waarbij werknemers het gevoel hebben zichzelf 

niet ziek te kunnen melden van werk door ziekte, wat productiviteitsvermindering tot gevolg 

kan hebben (Mann et al., 2000). Omdat er geen directe controle is van collega‟s of 

leidinggevenden, kan niemand zien hoe ziek de werknemer eigenlijk is, terwijl hij/zij 

doorwerkt (Mann et al., 2000). Doordat de werknemer ziek is, zal dit betekenen dat de 

kwaliteit van de werkzaamheden vermindert (Mann & Holdsworth, 2003). Maar voor 

sommige mensen is het helemaal niet mogelijk om naar een werkplek te gaan vanwege 

bijvoorbeeld een handicap of een alleenstaande ouder (Baruch, 2000; PwC, 2011). Voor dit 

soort groepen zou thuiswerken de enige mogelijkheid zijn om überhaupt te kunnen werken 

(Baruch, 2000).  

Als laatste nadeel wordt ingegaan op mogelijke afleiding van werkzaamheden. Zowel 

op het werk als thuis kan er sprake zijn van afleiding door de omgeving. Collega‟s kunnen op 

de werkplek de concentratie verstoren, maar ook thuis zijn er oorzaken die zorgen voor 

afleiding van de werknemer. Ondanks dat het voor de werknemer een voordeel is om de zorg 

van een kind op zich te nemen terwijl hij of zij thuiswerkt, kan dit ook negatieve gevolgen 

hebben. Kinderen kunnen zorgen voor afleiding, waardoor de werknemer niet optimaal zijn of 

haar werkzaamheden zou kunnen uitvoeren. In een onderzoek van Baruch (2000) verwachtten 

respondenten die geen kinderen hadden en aan thuiswerken deden, dat het niet haalbaar was 

om zijn of haar werkzaamheden te verrichten als ze jonge kinderen zouden hebben. Het bleek 

echter dat thuiswerkers die wel kinderen hadden, dit niet als een probleem zagen. Er was zelfs 

voor sommigen geen andere optie dan thuiswerken. Het voordeel van het kunnen combineren 

van zorgtaken en thuiswerken kan het nadeel van afleiding overtreffen. 

Zoals hiervoor besproken, worden er in de wetenschappelijke literatuur voornamelijk 

voordelen voor de maatschappij en de organisatie behandeld. Het individu daarentegen, heeft 

ook te maken met een aantal nadelen. De organisatie bepaalt (in grote mate) of de werknemer 

de mogelijkheid krijgt om thuis te werken. Als de werknemer zich niet aan het beleid van de 

organisatie houdt, is er immers de mogelijkheid dat deze zijn baan verliest. Ondanks dat de 
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organisatie bepaalt of thuiswerken ingevoerd wordt, is het ook van belang te weten hoe de 

werknemer over thuiswerken denkt. De werknemer moet namelijk achter de mogelijkheid 

staan om thuis te werken; zij zijn degene die het immers moeten operationaliseren. Daarom 

wordt hieronder verder ingegaan op de attitude van werknemers ten aanzien van thuiswerken. 

2.2 Attitude thuiswerken 

Het is van belang te weten wat werknemers van thuiswerken vinden, om een zo 

compleet mogelijk beeld te krijgen van thuiswerken. Er zijn veel verschillende gebeurtenissen 

die invloed hebben op de keuze om thuis te werken. Ondanks dat er op veel verschillende 

vlakken onderzoek gedaan is naar thuiswerken, is er weinig aandacht besteed aan de attitude 

van werknemers zelf over thuiswerken. Er is geen duidelijk beeld of werknemers achter het 

concept thuiswerken staan of niet. Een aantal onderzoeken die zich wel richtten op de attitude 

van de werknemer ten aanzien van thuiswerken, worden hieronder besproken. 

2.2.1 Werknemers 

Er zijn een aantal onderzoeken gedaan die aandacht besteed hebben aan de attitude ten 

aanzien van thuiswerken. Het blijkt dat getrouwde werknemers meer interesse te hebben in 

thuiswerken dan niet getrouwde werknemers. Dit is zowel bevestigd in het onderzoek van 

Yap en Tng (1990) als in het onderzoek van Teo et al. (1998). Verder werd er door Teo et al. 

(1998) gesuggereerd dat individuen voordelen verwachten door thuiswerken met betrekking 

tot woon-werkverkeer en autonomie van iemands tijdsschema en dat ze dat als zeer belangrijk 

zagen. Thuiswerken geeft de werknemers meer de kans om contole te hebben over tijd en zo 

hun werkschema‟s beter te kunnen coördineren (Teo et al., 1998). Dit heeft als voordeel dat 

werknemers hun tijd goed kunnen verdelen tussen persoonlijke en familiaire 

verantwoordelijkheden en hun werk.  

Teo et al. (1998) keken alleen naar de attitude van werknemers wat betreft 

thuiswerken onder „Information Technology‟ (IT) personeel. Zij concludeerden dat een 

overgroot deel van de respondenten positief tegenover thuiswerken stonden. Dit was niet het 

enige waar ze binnen dit onderzoek naar keken. Ook bleek dat de respondenten positief 

tegenover „de mogelijkheid‟ om thuis te werken stonden. Oftewel, als ze de mogelijkheid tot 

thuiswerken zouden krijgen, zouden ze hiervoor kiezen (Teo et al., 1998).  
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2.2.2 Managers versus werknemers 

Een van de eerste wetenschappers die een onderzoek deed naar de attitude ten aanzien 

van thuiswerken was DeSanctis (1984). Zij richtte haar onderzoek op het verschil in attitude 

tussen programmeurs en project managers. Het bleek dat de programmeurs meer interesse 

hadden in het concept thuiswerken dan project managers. DeSanctis (1984) stelde dat dit 

kwam doordat programmeurs meer steun gaven aan elk alternatief dat meer variabiliteit en 

autonomie gaf in hun werkzaamheden ongeacht of het een verandering is in de plek waar de 

werknemer zijn werkzaamheden uitvoert. Er is dus door DeSanctis (1984) geconcludeerd dat 

er een verschil in mening is wat betreft thuiswerken tussen managers en werknemers. 

Duxbury, Higgins en Irving (1987) gebruikten dit als uitgangspunt voor hun onderzoek. Zij 

kwamen tot de conclusie dat zowel de werknemers als de managers thuiswerken niet 

aantrekkelijk vonden. Maar ook Duxbury et al. (1987) vonden dat managers minder positief 

over het concept thuiswerken waren dan de werknemers. Er was bezorgdheid over sociale 

interactie, professionele ontwikkeling en promotiemogelijkheden. Beide onderzoeken keken 

naar het verschil in attitude ten aanzien van thuiswerken, en beide onderzoeken keken naar het 

verschil tussen managers en werknemers.  

2.2.3 Cultuurverschillen 

Naast onderzoeken die een mogelijk verschil in attitude ten aanzien van thuiswerken 

tussen managers en werknemers vonden, zijn er nog andere onderzoeken gedaan naar de 

combinatie attitude en thuiswerken. Er is onder andere onderzoek gedaan naar de verschillen 

tussen diverse culturen. Baruch en Yeun (2000) vergeleken de attitude ten aanzien van 

thuiswerken tussen twee verschillende culturen; werknemers uit de Verenigd Koninkrijk en 

uit Hong Kong. De respondenten die zij onderzochten, hadden geen ervaring met thuiswerken 

maar zouden wel willen thuiswerken. Zij concludeerden dat ondanks de cultuurverschillen er 

geen verschil in mening is wat betreft thuiswerken (Baruch & Yuen, 2000). De redenen om 

thuis te gaan werken verschilden wel tussen de culturen en waren uiteenlopend (Baruch & 

Yuen, 2000).  

Abdel-Wahab (2007) deed geen onderzoek naar het verschil in cultuur wat betreft 

thuiswerken, maar deed onderzoek in een ander soort cultuur dan de Nederlandse. Hij 

onderzocht namelijk de attitiude ten aanzien van thuiswerken van werknemers die werkzaam 

waren bij een overheidsinstelling in Egypte (Abdel-Wahab, 2007). Egypte heeft een heel 
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andere cultuur dan in Nederland, maar dit hoeft niet te betekenen dat er een andere attitude is 

ten aanzien van thuiswerken. De respondenten die onderzocht werden door Abdel-Wahab 

(2007) hadden geen enkele ervaring met thuiswerken en waren niet bekend met het concept 

thuiswerken. Dit is in Nederland anders, waar naar alle waarschijnlijkheid de meeste 

werknemers wel bekend zijn met het concept thuiswerken. Zowel Baruch en Yuen (2000) als 

Abdel-Wahab (2007) concludeerden (ongeacht de cultuur) dat de meerderheid van de 

repsondenten positief tegenover thuiswerken stonden.  

2.2.4 Thuiswerkers versus niet-thuiswerkers 

De meeste onderzoeken die gedaan zijn naar de attitude ten aanzien van thuiswerken, 

zijn uitgevoerd bij een specifieke beroepsgroep. Er is echter nog niet veel bekend over het 

verschil in attitude ten aanzien van thuiswerken tussen werknemers in het algemeen die wel 

en die niet thuiswerken, oftewel tussen werknemers die ervaring hebben met thuiswerken en 

de werknemers die geen ervaring hebben met thuiswerken. Slechts één onderzoeker 

onderzocht de attitude van werknemers ten aanzien van thuiswerken (Grippaldi, 2002). Hij 

keek wel naar het verschil in attitude ten aanzien van thuiswerken tussen werknemers die 

thuiswerken en werknemers die niet thuiswerken. Dit deed hij bij professionals die werkzaam 

zijn binnen de financiele afdeling van de overheid in de Verenigde Staten. Het bleek niet uit te 

maken of iemand ervaring had met thuiswerken. Zowel de thuiswerkers als de niet-

thuiswerkers stonden positief tegenover deze alternatieve werkovereenkomst (Grippaldi, 

2002). Daarom is er  gekozen voor de volgende hypothese: 

Hypothese 1: Verwacht wordt dat er geen verschil in attitude is ten aanzien van thuiswerken 

tussen werknemers die thuiswerken en werknemers die niet thuiswerken. 

Binnen dit onderzoek wordt er nog aandacht besteed aan twee variabelen die 

beïnvloed zouden kunnen worden door thuiswerken. Thuiswerken lijkt een relatie te hebben 

met werkstress en werktevredenheid. Werkstress is een variabele waar nog niet veel 

onderzoek naar gedaan is in relatie tot thuiswerken. Onderzoeken hebben zich voornamelijk 

gericht op algehele stress; de toe- of afname wat betreft de stress die de balans tussen werk en 

de kwaliteit van leven met zich meebrengt (bijv. Dixon & Webster, 1998). Andere 

onderzoeken die zich op stress gericht hebben in combinatie met thuiswerken zijn 

bijvoorbeeld familiegerelateerde stress of stress binnen het privé leven die een gevolg zouden 

kunnen zijn van thuiswerken (bijv. Baruch, 2001; Konradt, Hertel & Schmook, 2003). Maar 
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eerst wordt er binnen dit onderzoek gekeken naar de werktevredenheid in relatie tot 

thuiswerken.  

2.3 Werktevredenheid en thuiswerken 

Het tweede aspect dat binnen dit onderzoek gemeten wordt is de werktevredenheid. 

Werktevredenheid is het gevoel van werknemers over hun werk in het algemeen en over 

verschillende aspecten van hun werk (Spector, 2008). Er wordt dus onderscheid gemaakt 

tussen de algemene benadering („global approach‟) en de focus op verschillende facetten van 

het werk („job facets‟), zoals salaris, kans op promotie en supervisie (Spector, 2008). 

Werktevredenheid wordt dus bepaald door verschillende soorten werkgerelateerde variabelen 

(Spector, 1997). Werktevredenheid is een houding en zou zowel cognitieve als affectieve 

componenten moeten bevatten (Eagly & Chaiken, 1993). Er zijn hier ook andere opvattingen 

over. Locke (1976) beschreef namelijk werktevredenheid slechts als „een aangename of 

positieve emotionele staat dat het resultaat is van een waardering van iemands werk en werk 

ervaringen‟. 

Ook gezondheid van werknemers is gerelateerd aan het niveau van werktevredenheid 

van werknemers (Faragher, Cass & Cooper, 2005). Het onderzoek van Faragher et al. (2005) 

stelt dat er een duidelijke en sterke relatie is tussen de werktevredenheid en gezondheid 

(zowel fysiek als mentaal). Er werd vooral een sterke relatie gevonden tussen de mentale 

gezondheid en werktevredenheid. Maar als niveaus van werktevredenheid gerelateerd zijn aan 

het  gezondheidsniveau van de werknemers, zou het mogelijk kunnen zijn dat er een relatie is 

tussen werktevredenheid en ziekteverzuim. Echter, er is weinig bekend over deze relatie. Al 

hebben Marmot, Feeney, Shipley, North en Syme (1995) gevonden dat lage werktevredenheid 

gerelateerd is aan hogere mate van absentie. 

De werktevredenheid van een werknemer heeft betrekking op verschillende aspecten 

van het werk en naar alle waarschijnlijk ook op thuiswerken. Bailey en Kurland (2002) 

vonden weinig duidelijk bewijs van verhoogde werktevredenheid van werknemers die aan 

thuiswerken deden. Zoals eerder is aangegeven zou er een bepaalde isolatie kunnen ontstaan 

als werknemers alleen maar thuis zouden werken (Peiperl & Baruch, 1997) en deze isolatie is 

negatief geassocieerd met werktevredenheid (Chapman, Sheehy, Heywood, Dooley & 

Collins, 1995 als geciteerd in Fonner & Roloff, 2010). Echter, Fonner en Roloff (2010) 

concludeerden dat werknemers die in hoge mate thuiswerken meer tevreden waren dan 
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werknemers die op kantoor werkten. Deze thuiswerkers ervoeren duidelijke voordelen van 

deze regeling, waarbij het werk-privé conflict de meeste invloed had op de werktevredenheid 

(Fonner & Roloff, 2010). De positieve relatie tussen thuiswerken en werktevredenheid werd 

door meerdere onderzoeken aangetoond (Baruch, 2000; Gajendran & Harrison, 2007; Fonner 

& Roloff, 2010). Daarom is er  gekozen voor de volgende hypothese: 

Hypothese 2: Verwacht wordt dat werknemers die thuiswerken meer tevreden zijn over hun 

werk dan werknemers die niet thuiswerken. 

2.4  Werkstress en thuiswerken 

 Naast de onderdelen attitude ten aanzien van thuiswerken en werktevredenheid in 

relatie tot thuiswerken, wordt er binnen dit onderzoek ook aandacht besteed aan werkstress. 

Er blijkt een negatieve relatie tussen werkstress en thuiswerken te zijn, dit betekent dat door 

thuiswerken de mate van werkgerelateerde stress verminderd (Baruch, 2000). In het 

onderzoek van Baruch (2000) bleek een vermindering van werkstress een typische gevolg te 

zijn bij de thuiswerkers. Ook in het onderzoek van Raghuram en Wiesenfeld (2004) werd 

werken op afstand in relatie gebracht met lagere niveaus van stress. Evenals Raghuram en 

Wiesenfeld (2004) kwamen Jacobs en van Sell (1994) en Gajendran en Harrison (2007) tot 

deze conclusie.  

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat stress precies is, heeft Hans Selye (1936 als 

geciteerd in Kranner, Minibayeva, Beckett & Seal, 2010) het „General Adaptation Syndrome‟ 

ontwikkeld, oftwel het GAS-model. Dit model wordt gebruikt om te kijken wat er met een 

persoon gebeurt in een stress situatie. Het GAS-model bestaat uit 3 fasen. De eerste fase is de 

„alarmfase‟ in deze fase wordt de stressfactor door het lichaam herkent en wordt er adrenaline 

aangemaakt. Als de stressfactor eenmaal herkend is, komt een persoon in de „weerstandsfase‟ 

(„resistance phase‟). Hierin wordt er omgegaan met de stress en het lichaam maakt op zo‟n 

moment gebruik van verschillende mechanismen ter bescherming. Maar als de stresssituatie 

langer duurt dan de persoon aankan, zal hij of zij in de „uitputtingsfase‟ („exhaustion phase‟) 

komen. De persoon is niet meer in staat normaal te functioneren (Kranner et al., 2010). In 

Figuur 2 is de curve van het GAS-model weergegeven. In Figuur 3 is kort weergegeven wat er 

in welke fase gebeurt met het lichaam.  
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Figuur 2. Curve van het GAS-model (Bron: Kranner et al., 2010). 

 

 

Figuur 3. Model waarin beschreven staat wat er kan gebeuren met het lichaam tijdens drie 

fases die onstaan door verhoging van stress (Bron: Kranner et al., 2010). 

Zoals hierboven beschreven kunnen werknemers die door stress in de „uitputtingsfase‟ 

zitten, niet meer normaal functioneren. Dit zou absentie tot gevolg kunnen hebben. Deze 

werknemers zijn niet meer in staat de normale werkzaamheden uit te voeren en blijven 

daardoor thuis. Werkstress kan gedefinieerd worden als „de ervaring van werknemers over 

karakteristieken van de werkomgeving (bijv. dergelijke eisen van de baan of onvoldoende 

aanbod van bronnen) die als bedreigend worden ervaren‟ (Caplan, 1980 als geciteerd in 

Raghuram & Wiesenfeld, 2004). Bedreigende karakteristieken worden ook wel „job stressors‟ 

genoemd (Jex & Beehr, 1991 als geciteerd in Spector, 2008). Het is mogelijk dat er een 

negatieve reactie komt op deze „job stressors‟ die ook wel „job strain‟ worden genoemd 

(Spector, 2008). Een voorbeeld van een gevolg van stress is werkontevredenheid (Spector, 

2008, p. 293). 

Het blijkt dat werknemers door thuiswerken een vermindering van stress ervaren, maar 

werknemers in het onderzoek van Mann en Holdsworth (2003) rapporteerden wel een 

verhoging van stress symptomen. Stress is de enige emotie die in het onderzoek van Mann et 
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al. (2000) genoemd werd in combinatie met reizen. Thuiswerkers voelden zich blijkbaar aan 

het einde van de dag niet gestresst door het verkeer, aangezien ze de tijd die ze normaal 

gebruikten om te reizen nu konden gebruiken voor andere bezigheden (Mann et al., 2000). In 

dat onderzoek bleken participanten aangegeven te hebben dat de andere werkomgeving (dus 

niet op kantoor) een positieve invloed had op hun gevoel (Mann et al., 2000). Aangezien de 

werknemer niet op kantoor zit, is de afleiding door collega‟s er ook niet. De afleiding door 

collega‟s kan tot een bepaalde irritatie leiden bij de werknemer. Door thuiswerken is er geen 

afleiding door collega‟s waardoor er geen irritatie optreed, waardoor er een mogelijkheid is 

dat de werknemer minder stress ervaart (Mann et al., 2000).  

Opvallend is dat Mann en Holdsworth (2003) vonden dat er een negatieve emotionele 

impact is door thuiswerken. Thuiswerkers ervoeren significant meer mentale problemen van 

stress dan werknemers die kantoorwerk deden. Het gaat hier om telewerkers en niet zozeer 

om alleen maar thuiswerkers. In een onderzoek van Whittle en Mueller (2009) daarentegen, 

werd geconcludeerd dat er een verhoogde mate van stress werd ervaren door thuiswerkers, 

maar dat dit niet exclusief was voor thuiswerkers. Zo zijn er dus onderzoeken die concluderen 

dat er een vermindering van stress optreedt door telewerken of thuiswerken, maar ook 

onderzoeken die het tegenovergestelde beweren. Nu is het in sommige onderzoeken niet altijd 

duidelijk om wat voor soort stress het gaat. Want door thuiswerken kunnen weer nieuwe 

bronnen van stress ontstaan (Tietze & Musson, 2005). De onderzoeken die hiervoor 

besproken zijn, tonen aan dat werknemers die thuiswerken minder leiden onder de 

werkgerelateerde stress, maar het blijkt dat er een verhoging is van familiegerelateerde stress 

of stress binnen het privé leven (bijv. Baruch, 2001; Konradt, Hertel & Schmook, 2003). Zo 

kunnen de nadelen van thuiswerken leiden tot gedeeltelijke sociale isolatie en impact hebben 

op de individuele carrière progressie van de werknemer, wat zou kunnen leiden tot stress 

(Halford, 2005; Teo et al., 1998). 

Stress kan vele gevolgen hebben en absentie is er daar een van. Baruch (2000) stelde 

dat mensen die thuiswerken zelden absent zijn door ziekte. Daarnaast blijken de 

absentiecijfers te dalen als mensen zouden gaan thuiswerken (Frolick, Wilkes & Urwiler, 

1993; Ruppel & Howard, 1998; Hopkinson, James & Maruyama, 2002 ). Daarom is het voor 

zowel de werknemer als de werkgever belangrijk dat er zo min mogelijk stress wordt ervaren 

door de werknemer. Thuiswerken zou hiervoor een optie kunnen zijn.  

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=14044386200
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=8971165400
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Binnen dit onderzoek wordt er specifiek aandacht besteed aan werkstress. Dit omdat 

de meeste onderzoeken zich gericht hebben op veel verschillende soorten stress in relatie tot 

thuiswerken. Vanuit de literatuur wordt er aangetoond dat thuiswerken leidt tot een 

vermindering van werkstress (Jacobs & van Sell, 1994; Baruch, 2000; Raghuram & 

Wiesenfeld, 2004; Gajendran & Harrison, 2007). Daarom is er  gekozen voor de volgende 

hypothese: 

Hypothese 3: Verwacht wordt dat werknemers die thuiswerken ten opzichte van werknemers 

die niet thuiswerken minder werkstress ervaren. 
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3. Methode  

3.1 Design en populatie 

 Er is voor dit onderzoek gekozen voor een cross-sectionele survey. Voor het 

onderzoek was het een vereiste dat de respondenten aan een aantal criteria voldeden. De 

inclusie criteria voor dit onderzoek waren; 1) De respondenten moesten woonachtig zijn in 

Nederland. 2) De respondenten moesten werkzaam zijn binnen een functie die uitgevoerd 

wordt op een kantoor, oftewel een kantoorbaan („White collars‟). De baan moest 

voornamelijk bestaan uit werkzaamheden achter een bureau. 3) De respondenten moesten 

minstens drie dagen in de week (24 uur) werkzaam zijn binnen een functie. 4) De maximale 

leeftijd was 65 jaar.  

3.2 Steekproeftrekking en procedure 

Door middel van een vragenlijst die online verspreid is, zijn de data verzameld. De 

respondenten hebben vrijwillig meegedaan aan het onderzoek en via sociale netwerken als 

Twitter en Linkedin is de vragenlijst onder de aandacht gebracht. De vragenlijst heeft meer 

dan vier weken online gestaan (vanaf half juli tot half augustus 2011) om voldoende 

respondenten de kans te geven de vragenlijst in te vullen. In deze vier weken is de vragenlijst 

nog een aantal keren onder de aandacht gebracht door middel van herinneringsberichten. Door 

middel van het „sneeuwbal effect‟ is er ook gebruik gemaakt van een eigen netwerk (door 

middel van e-mail). Er is in deze email gevraagd deze door te sturen naar personen die ook in 

de doelgroep vielen.  

Het was voor dit onderzoek van belang dat er twee groepen met elkaar vergeleken 

werden. Het gaat hier om een thuiswerkgroep en een niet-thuiswerkgroep. In de vragenlijst is 

er aan de respondenten gevraagd aan te geven of ze een thuiswerker of een niet-thuiswerker 

zijn (vraag 9a zie Bijlage I). Op basis hiervan zijn de groepen ingedeeld en de data 

vergeleken. 

3.3 Meetinstrumenten 

Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een vragenlijst bestaande uit 

verschillende gevalideerde schalen, die drie constructen meten. De gehele vragenlijst is te 

vinden in Bijlage I.  
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3.3.1 Demografische en werkgerelateerde variabelen 

Het eerste onderdeel van de vragenlijst bestond uit vragen over de demografische 

gegevens en werkgerelateerde achtergrond van de respondenten. Er is gevraagd naar geslacht, 

leeftijd, woonsituatie (met partner, met kinderen), aantal thuiswonende kinderen, aantal uren 

werkzaam, of de respondent wel/niet-thuiswerker is en het daarbij behorende aantal uren en 

dagen dat een respondent thuiswerkt. Voor de variabele opleidingsniveau is er gevraagd om 

aan te geven wat de hoogst afgeronde opleiding is. De respondenten konden kiezen uit: lagere 

school, lager beroepsonderwijs, middelbaar algemeen of beroepsonderwijs, voortgezet 

algemeen onderwijs of hoger beroepsonderwijs. Na de dataverzameling bleken er twee items 

op te vallen. Doordat op enkele antwoordcategorieën van de items „leeftijdscategorie 

thuiswonende kinderen‟ (0-3 jaar, 4-11 jaar, 13-17 jaar en 18+) en „leidinggevende functie‟ 

(geen leidinggevende functie, leiding aan <4 personen of leiding aan 5+ personen) een lage 

respons was, konden de thuiswerkgroep en de niet-thuiswerkgroep niet met elkaar vergeleken 

worden. Daarom is er gekozen voor deze items te hercoderen in „het wel/niet hebben van 

kinderen onder de 12 jaar‟ en in „het wel/niet hebben van een leidinggevende functie‟. 

3.3.2 Attitude thuiswerken 

Het tweede deel van de vragenlijst bestond uit items omtrent de attitude ten aanzien 

van thuiswerken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een schaal die ontwikkeld is door 

Peters en Heusinkveld (2010). Deze schaal bestaat uit zeven items met een Likert Scale van 1 

(helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens). Door middel van een factoranalyse bleken 

er twee factoren te bestaan (Peters & Heusinkveld, 2010). Namelijk „verbeterde werk 

uitkomsten‟ en „sociale kosten/nadelen‟. De eerste drie items (over productiviteit, concentratie 

en motivatie) vielen onder de factor „verbeterde werk uitkomsten‟ (α= .68) (Peters & 

Heusinkveld, 2010). Een voorbeeld item voor deze factor is: „Thuiswerken verhoogt de 

productiviteit‟ (zie Bijlage I). De andere vier items van deze schaal (over leren, coöperatie, 

isolatie en commitment) vielen onder de factor „sociale kosten/nadelen‟ (α = .78) (Peters & 

Heusinkveld, 2010). Een voorbeeld item voor deze factor is: „Thuiswerken vermindert het 

wederzijdse leren tussen werknemers‟ (zie Bijlage I). Uit een principale componenten analyse 

(met varimax rotatie) die binnen dit onderzoek uitgevoerd is, bleken dezelfde twee factoren 

naar voren te komen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het tweede onderdeel van de 

vragenlijst (attitude thuiswerken, zie Bijlage I) bestaat uit twee factoren, namelijk „verbeterde 

werk uitkomsten‟ (items 10, 11, 12; α = .82) en „sociale kosten/nadelen‟ (items 13, 14, 15, 16; 
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α = .83). De Cronbach‟s alpha‟s die binnen dit onderzoek gevonden zijn, blijken beduidend 

hoger te zijn dan de gevonden alpha‟s uit het onderzoek van Peters en Heusinkveld (2010). 

De zeven items zijn voor dit onderzoek vertaald, aangezien de Nederlandse versie niet 

beschikbaar was. 

Zoals hiervoor vermeld konden de repsondenten door middel van een Likert Scale van 

1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens) de respondenten op de schaal van Peters 

en Heusinkveld (2010) aangeven tot op welke hoogte ze het eens waren met de desbetreffende 

stelling. Voor de eerste drie items (de factor „verbeterde werk uitkomsten‟) gold, hoe hoger de 

score, hoe positiever de respondent is over het concept thuiswerken (maximaal een score van 

15). Bij de overige vier items binnen dit onderdeel (de factor sociale kosten/nadelen) gold, 

hoe hoger de score hoe negatiever de respondent is over het concept thuiswerken (maximaal 

een score van 20).  

Om te bepalen of de respondenten postief of negatief staan tegenover thuiswerken, zijn 

de afzonderlijke scores per factorschaal opgeteld en gedeeld door het aantal items. Bij de 

factor „verbeterde werk uitkomsten‟ geldt; een gemiddelde score van 2.5 of  lager betekende 

een negatieve attitude ten aanzien van thuiswerken, een gemiddelde score tussen de 2.5 en de 

3.5 betekende een neutrale attitude ten aanzien van thuiswerken en een score van 3.5 of hoger 

betekende een positieve attitude ten aanzien van thuiswerken. Bij de factor „sociale 

kosten/nadelen‟ zijn de vragen in negatieve zin gesteld (bijvoorbeeld „Ik werk liever niet op 

kantoor‟). Dit wordt gedaan om respondenten niet steeds in dezelfde denkrichting te sturen.  

Hier geldt; een gemiddelde score van 2.5 of  lager betekende een positieve attitude ten 

aanzien van thuiswerken, een gemiddelde score tussen de 2.5 en de 3.5 betekende een neutrale 

attitude ten aanzien van thuiswerken en een score van 3.5 of hoger betekende een negatieve 

attitude ten aanzien van thuiswerken. 

3.3.3 Werktevredenheid en thuiswerken 

Werktevredenheid werd gemeten door middel van de‘Global job satisfaction’ 

questionnaire (Pond & Geyer, 1991). Deze schaal bestaat uit zes items en meet de algehele 

affectieve reactie van een werknemer op een baan zonder te refereren aan specifieke baan 

aspecten, zoals promotie of collega‟s (Pond & Geyer, 1991). Hierbij wordt de intrinsieke 

baantevredenheid gemeten; de tevredenheid die een resultaat is van verschillende facetten van 

de baan die niet direct door de organisatie gecontroleerd worden (Pond & Geyer, 1991). Een 
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voorbeeld item van het onderdeel werktevredenheid is: „In hoeverre is uw baan te vergelijken 

met uw ideale baan?‟ (zie Bijlage I). Fonner en Roloff (2010) concludeerden door middel van 

een factoranalyse dat alle items hetzelfde onderdeel meten (α = .94). Ook uit een principale 

componenten analyse (met varimax rotatie) binnen dit onderzoek blijkt dat er maar één factor 

is, die alle zes de items omvat. Dit bevestigt de bevindingen uit eerder onderzoek van Fonner 

en Roloff (2010). Aangezien de schaal niet beschikbaar was in het Nederlands, zijn de items 

voor deze studie vertaald (α = .92). 

Door middel van een Likert Scale van 1 (negatief) tot 7 (positief), konden de respondenten 

op de schaal van Pond en Geyer (1991) aangeven wat de algehele tevredenheid is over de 

baan. Hogere scores op de schaal betekenen een hogere mate van werktevredenheid.  Er kon 

een maximale score van 42 toegekend worden aan de vragen. Om te bepalen of de 

respondenten tevreden/ontevreden waren over hun baan, zijn de scores opgeteld en gedeeld 

door het aantal items. Een score van 3 of lager betekende ontevreden. Een score tussen de 3 

en de 5 betekende een niet tevreden/ontevreden. Een score van 5 of meer betekende tevreden. 

3.3.4 Werkstress en thuiswerken 

Het laatste onderdeel van de vragenlijst bestond uit 13 items die werkstress meten. 

Werkstress werd gemeten door middel van de ‘Job Stress Questionnaire’. Deze 13-item 

schaal is in 1975 ontwikkeld door Caplan (1975 als geciteerd in Harris, Saltstone & Fraboni, 

1999). Door middel van een factoranalyse is er geconcludeerd dat de items onder te verdelen 

zijn in vier factoren, namelijk „werk overbelasting‟ (work overload, „Hoe vaak wordt er van u 

verwacht dat u erg hard moet werken‟), „rol ambiguiteit‟ (role ambiguity, „Hoe vaak krijgt u 

de kans om dingen te doen waar u goed in bent‟), „geen volledige benutting van 

vaardigheden‟ (under-utilization of skills, „Hoe vaak is het onduidelijk wat uw 

verantwoordelijkheden zijn‟) en „rol conflict‟ (role conflict, „Hoe vaak kunt u voorspellen wat 

anderen van u verwachten op het werk‟) (Hamel & Bracken, 1986; Lian, Lin & Wu, 2007).  

De betrouwbaarheid (α) over alle items van deze schaal is α = .74 (Lian, Lin & Wu, 

2007), en vormt daarmee een relatief goede betrouwbaarheid. Uit de betrouwbaarheidsanalyse 

over alle items wat betreft werkstress binnen dit onderzoek, bleek een alpha te komen van α = 

.63. Een matige betrouwbaarheid van de gehele schaal wat beterft werkstress. Daarom is er 

gekozen om een aantal items te verwijderen uit het onderzoek. Het betreft hier acht items, 

namelijk item 28 tot en met 35 (zie hiervoor Bijlage I voor de bijbehorende vragen). Door het 
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verwijderen van deze items steeg de betrouwbaarheid naar een acceptabele α = .81. Daarnaast 

bleek uit een principale componenten analyse (met varimax rotatie), over alle vragen wat 

betreft werkstress, dat de items die verwijderd zijn uit het onderzoek erg slecht scoren op de 

factoren die naar voren bleken te komen. Na het verwijderen van het achttal items is er 

vervolgens aan de hand van een principale componenten analyse (met varimax rotatie) 

bepaald dat er geen onderliggende factoren meer binnen de vijf overgebleven items waren. De 

resultaten uit dit onderzoek wat werkstress betreft, bleken dus af te wijken van wat in 

voorgaand onderzoek verondersteld is. Aangezien ook hier geen Nederlandse versie 

beschikbaar was van de schaal, is de schaal voor dit onderzoek vertaald. 

Door middel van een Likert Scale van 1 (nooit) tot 7 (altijd), konden de respondenten op 

de schaal van Caplan (1975 als geciteerd in Harris, Saltstone & Fraboni, 1999) aangeven in 

welke mate zij werkstress ervoeren. Hogere scores op de schaal betekende een hogere mate 

van werkstress. Om te bepalen of de respondenten hoge/lage mate van werkstress ervoeren, 

zijn de scores opgeteld en gedeeld door het aantal items. Een score van 3 of lager betekende 

een lage mate van werkstress, een score tussen de 3 en de 5 betekende een neutrale ervaring 

van werkstress en een score van 5 of meer betekende een hoge mate van werkstress 

3.4 Data analyse 

De data werden geanalyseerd met het statistische dataverwerkingsprogramma 

PASW Statistics versie 18 (Chicago, Ill, USA). Ten eerste werd de thuiswerkgroep met de 

niet-thuiswerkgroep vergeleken door middel van een Pearsons‟s chi square test (χ
2
)
 
op 

categorische eigenschappen als geslacht. Om inzicht te krijgen in de groepen op interval en 

ratio variabelen (zoals leeftijd en uren werkzaam), werd door middel van analysis of variance 

(ANOVA) test de thuiswerk en niet-thuiswerkgroep vergeleken. Vervolgens zijn de 

correlaties berekend tussen de drie variabelen attitude thuiswerken, werktevredenheid en 

werkstress. Dit is door middel van een Spearman‟s correlatie coefficient (r) berekend. 

Verschillen in scores tussen thuiswerkers en niet-thuiswerkers op de drie schalen (attitude, 

werktevredenheid en werkstress), zijn door middel van independent sample t-tests getoetst. 

Indien er verschillen waren in attitude ten aanzien van thuiswerken, werktevredenheid en 

werkstress tussen de thuiswerkgroep en de niet-thuiswerkgroep, dan zijn door middel van een 

analysis of covariances (ANCOVA) de sociaal demografische en werkgerelateerde 

kenmerken gecontroleerd. 
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4. Resultaten 

4.1 Groepen 

In totaal hebben 130 respondenten de vragenlijst ingevuld. Zeven respondenten bleken 

geen enkel onderdeel van de vragenlijst volledig te hebben ingevuld en zijn niet meegenomen 

in het onderzoek. Vijf respondenten bleken niet aan de inclusie criteria te voldoen (zie 

hiervoor paragraaf 3.1), ook deze zijn niet meegenomen in het onderzoek. De uiteindelijke 

groep respondenten bestond uit 54 vrouwen en 63 mannen (n=117) met een gemiddelde 

leeftijd van 37.9 jaar. 

Doordat het mogelijk was een deel van de vragenlijst over te slaan, verschilde het 

aantal respondenten per variabele die onderzocht is. Bijvoorbeeld; een respondent heeft de 

eerste drie onderdelen van de vragenlijst ingevuld (demografische en werkgerelateerde 

variabelen, attitude thuiswerken en werktevredenheid), maar heeft de items omtrent 

werkstress niet ingevuld. Deze respondent is wel meegenomen in het onderzoek naar attitude 

en werktevredenheid, maar niet in het onderdeel werkstress. Daarom verschilt de 

groepsgrootte voor de analyse. Twee respondenten bleken één vraag niet ingevuld te hebben. 

Omdat zij de rest van de vragenlijst wel geheel ingevuld hadden, is het gemiddelde berekend 

voor het desbetreffende missende antwoord. Het gemiddelde wat berekend is op basis van alle 

andere antwoorden voor dat item, is als waarde gebruikt voor het item wat niet ingevuld is. 

Dus totaal is de analyse uitgevoerd op basis van de data die verzameld zijn bij 118 

respondenten (n=118).  

Er bleken significante verschillen te bestaan tussen de thuiswerkgroep en de niet-

thuiswerkgroep wat demografische en werkgerelateerde variabelen betreft (zie Tabel 1). 

Thuiswerkers bleken significant hoger opgeleid te zijn dan de niet-thuiswerkers (p=.02). Ook 

de woonsituatie van de thuiswerkgroep verschilde significant van de niet-thuiswerkgroep. 

Thuiswerkers woonden namelijk vaker met een partner (p<.001) en hadden vaker 

thuiswonende kinderen (p=.01) dan niet-thuiswerkers. Daarnaast bleken thuiswerkers vaker 

de zorg te hebben voor een kind onder de 12 jaar dan niet-thuiswerkers (p<.01). Als laatste 

verschilden de groepen nog op het hebben van een leidinggevende functie (p=.01). 

Thuiswerkers bleken vaker een leidinggevende functie te hebben dan niet-thuiswerkers. Op de 

overige variabelen bleken de groepen niet significant van elkaar te verschillen.  
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Tabel 1. Demografische variabelen van de thuiswerkers en de niet-thuiswerkers. 

  Thuiswerker (n=86) Niet-thuiswerker (n=32) P 

Geslacht, n (%) 
d 

Vrouw    40 (47.1) 14 (43.8)  

 Man  45 (52.9) 18 (56.3) 0.749 
a 

Leeftijd, jaren Gemiddelde, 

(SD) 

39.0 (10.2) 34.9 (11.2) 0.064 
b 

Opleiding, n (%) 
d 

Lager 0 (0.0) 1 (3.1) 
 

 Middelbaar  7 (8.2) 7 (21.9)  

 Voortgezet 6 (7.1) 5 (15.6)  

 Hoger 72 (84.7) 19 (59.4) 0.019 
a 

Woont met partner, n (%) Ja 76 (88.4) 18 (56.3)  

 Nee 10 (11.6) 14 (43.8) <0.001 
a 

Thuiswonende kinderen, n (%) Ja 37 (43.0) 6 (18.8) 
 

 Nee 49 (57.0) 26 (81.3) 0.015 
a 

Thuiswonende kinderen, aantal  Gemiddelde, 

(SD) 

1.9 (0.7) 1.8 (0.8) 0.892 
c 

Kinderen onder de 12 jaar, n 

(%) 

Ja 30 (34.9) 2 (6.3)  

 Nee 56 (65.1) 30 (93.8) 0.002
 a
 

Uren werkzaam, aantal Gemiddelde, 

(SD) 

37.6 (6.2) 35.8 (6.5) 0.373 
c 

Leidinggevende functie, n (%) Ja 32 (37.2) 4 (12.5)  

 Nee 54 (62.8) 28 (87.5) 0.010 
a
 

Aantal dagen thuiswerken, n 

(%) 

 

 

< 1 dag per week 

1-2 dgn per week 

2-3 dgn per week 

3+ dgn per week 

46 (53.5) 

27 (31.4) 

6 (7.0) 

7 (8.1) 

Nvt 

Nvt 

Nvt 

Nvt 

 

Aantal uren thuiswerken
 d
 Gemiddelde, 

(SD) 

9.6 (8.0) Nvt  

a = Chi-square test b = Independent sample t-test c = Mann-Whitney U toets  d (n=85) 

Lager = Lager beroepsonderwijs (bijv. LEAO, LTS), leerlingenstelsel, kort-MBO 

Middelbaar = Middelbaar algemeen of beroepsonderwijs (bijv. MAVO, MEAO, MTS) 

Voortgezet = Voortgezet algemeen onderwijs (bijv. HAVO, HBS, Atheneum, Gymnasium) 

Hoger = Hoger beroepsonderwijs (bijv. HEAO, HTS, SA, PA) of academisch onderwijs 
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Wat opviel was het item over „het aantal uren thuiswerken‟. Deze bleek een grote 

spreiding te hebben (minimun 1 en maximum 40). Er bleken twee repondenten aangegeven te 

hebben 40 uur per week thuis te werken, het op een na hoogtste aantal uren thuiswerken bleek 

27 te zijn. Als deze twee respondenten niet meegenomen werden in de berekening bleek het 

gemiddelde aantal uur thuiswerken op 8.8 te liggen (n=116).   

 

4.2 Correlaties 

 Tabel 2 laat de correlaties zien tussen de drie afhankelijke variabelen attitude 

thuiswerken (verbeterde werk uitkomsten en sociale kosten/nadelen), werktevredenheid en 

werkstress. Zoals in de tabel te zien is, blijken er maar twee correlaties significant te zijn, te 

weten de correlatie tussen „sociale kosten/nadelen‟ en „verbeterde werkuitkomsten‟ (r = -

0.568; p<.001) en tussen werktevredenheid en „sociale kosten/nadelen‟ (r = -0.217; p=.019). 

Dit betekent als een respondent een hoge score zou toekennen aan „verbeterde werk 

uitkomsten‟ dan zal deze naar alle waarschijnlijkheid een lage score toekennen aan „sociale 

kosten/nadelen‟. Daarnaast bleek dat als een respondent een hoge score zou toekennen aan 

tevredenheid dan zal deze naar alle waarschijnlijkheid een lage score toekennen aan „sociale 

kosten/nadelen‟. Het is opvallend dat de negatieve correlatie tussen werkstress en 

werktevredenheid niet significant is (r = -0.141; p = .132). Verder blijken er geen correlaties 

significant te zijn op basis van dit onderzoek. 

Tabel 2. Spearman‟s correlatie coefficienten tussen de drie variabelen attitude thuiswerken, 

werktevredenheid en werkstress. 

* p < .05, ** p < .01 

 

 

 1. 2. 3. 4. 

1. Attitude thuiswerken (verbeterde werk 

uitkomsten) 

1.000    

2. Attitude thuiswerken (sociale 

kosten/nadelen) 
-0.568** 1.000   

3. Werktevredenheid 0.178 -0.217* 1.000  

4. Werkstress 

 

0.099 -.008 -0.141 1.000 
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4.3 Onderzoeksresultaten 

In Tabel 3 is te zien wat de resultaten zijn van de independent sample t-tests op de drie 

afhankelijke variabelen, inclusief het gemiddelde en de standaarddeviatie (attitude ten aanzien 

van thuiswerken, werktevredenheid en werkstress). Over de attitude schaal „verbeterde werk 

uitkomsten‟ bleek de thuiswerkgroep postitief, maar de niet-thuiswerkgroep bleek zowel geen 

positieve of negatieve score toe te kennen. Daarnaast bleken de thuiswerkers op de tweede 

attitude schaal („sociale kosten/voordelen‟) een gemiddelde score toe te kennen aan de items, 

oftewel ze waren niet postief of negatief.  De niet-thuiswerkers kenden hier een negatieve 

score toe. Er blijkt op de attitude schaal zowel voor „verbeterde werk uitkomsten‟ als „sociale 

kosten/nadelen‟ een significant verschil te zijn tussen de thuiswerkgroep en de niet-

thuiswerkgroep (respectievelijk t(114) = 5.49; p<.001 en t(114) = -5.60; p<.001). De 

thuiswerkgroep scoort significant hoger op de „verbeterde werk uitkomsten‟ dan de niet-

thuiswerkgroep (p<.001), en significant lager op de items omtrent „sociale kosten/nadelen‟ ten 

opzichte van de niet-thuiswerkgroep (p<.001). Dus heeft de thuiswerkgroep een positievere 

attitude ten aanzien van thuiswerken dan niet-thuiswerkers. Hieruit kan dus geconcludeerd 

worden dat de eerste hypothese verworpen wordt en dat de thuiswerkgroep positiever over 

thuiswerken denkt dan de niet-thuiswerkgroep.  

Bij de overige twee onderzoeksvariabelen, werktevredenheid en werkstress, bleken er 

geen significante verschillen te zijn tussen de thuiswerkgroep en de niet-thuiswerkgroep. Er 

kan dus geconcludeerd worden dat de tweede en de derde hypothese verworpen worden, 

aangezien er op basis van dit onderzoek niet geconcludeerd kan worden of er een verschil in 

werktevredenheid en werkstress is tussen de thuiswerk en de niet-thuiswerkgroep. 

Tabel 3. Resultaten independent sample t-tests 

 

 

 

 

 

 

 Thuiswerker Niet-thuiswerker t (df) P 

 

 

Mean (SD) Mean (SD)   

Attitude     

  Verbeterde werk uitkomsten 4.050 (0.751) 3.189 (0.709) 5.488 (114) <0.001 

  Sociale kosten/nadelen 2.624 (0.821) 3.550 (0.648) -5.595 (114) <0.001 

Werktevredenheid 5.417 (1.072) 5.302 (0.781) 0.552 (116) 0.582 

Werkstress 5.002 (0.849) 5.000 (1.030) 0.012 (114) 0.990 
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4.4  ANCOVA  

 Er is in paragraaf 4.1 aangetoond is dat er een aantal verschillen zijn tussen de 

thuiswerkgroep en de niet-thuiswerkgroep. Daarnaast is er in paragraaf 4.3 aangetoond dat er 

alleen een significant verschil is wat betreft attitude ten aanzien van thuiswerken („verbeterde 

werk uitkomsten‟ en „sociale kosten/nadelen‟). De ANCOVA tests zijn gebruikt om te 

beoordelen of de significante verschillen in de attitude schaal tussen de groepen verklaard kon 

worden door de variabelen opleidingsniveau, wonen met partner, zorg voor thuiswonende 

kinderen, het hebben van kinderen <12 jaar en leidinggevende functie. Tabel 4 laat de 

resultaten zien van de ANCOVA-test. 

Verschillen in de score van de thuiswerkers en niet-thuiswerkers op de items 

„verbeterde werk uikomsten‟ en op de items „sociale kosten/nadelen‟ bleven significant zelfs 

wanneer de variabelen opleidingsniveau, wonen met partner, zorg voor thuiswonende 

kinderen, het hebben van kinderen <12 jaar en leidinggevende functie gecontroleerd werden. 

De thuiswerkgroep scoort significant hoger op de items „verbeterde werkuitkomsten‟ en 

significant lager op de items „sociale kosten/nadelen‟. Oftewel, thuiswerkers hebben een 

positievere attitude wat thuiswerken betreft ten opzichte van niet-thuiswerkers. 

Tabel 4. ANCOVA analyse. Scores van thuiswerkers en niet-thuiswerkers op de attitude 

schaal met verschillende covarianties. 

 Covarianties F P 

Attitude    

  Verbeterde werk uitkomsten 

 

ON,WP,ZTWK,KOT,LF 4.993 <0.001** 

  Sociale kosten/nadelen ON,WP,ZTWK,KOT,LF 5.607 <0.001** 

*p< .05, **p< .01 

ON = Opleidingsniveau 

WP = Wonen met partner 

ZTWK = Zorg voor thuiswonende kinderen 

KOT = Kinderen onder de 12 jaar 

LF = Leidinggevende functie 
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5. Discussie 

Resultaten van dit onderzoek laten zien dat thuiswerkers een significant positievere 

attitude hebben ten aanzien van thuiswerken dan niet-thuiswerkers. Er waren een vijftal 

factoren (opleidingsniveau, wonen met partner, zorg voor thuiswonende kinderen, het hebben 

van kinderen <12 jaar en leidinggevende functie) die bleken te verschillen tussen de 

thuiswerkgroep en de niet-thuiswerkgroep. Deze verschillen zouden een oorzaak kunnen zijn 

voor het gevonden resultaat, maar ook als deze variabelen gecontroleerd werden, bleef het 

significante verschil tussen de groepen wat attitude ten aanzien van thuiswerken betreft 

bestaan. Verder bleken er geen verschillen te zijn tussen de thuiswerkgroep en niet-

thuiswerkgroep wat werktevredenheid en werkstress betreft.  

Binnen dit onderzoek verschilt de thuiswerkgroep met de niet-thuiswerkgroep op 

verschillende demografische en werkgerelateerde variabelen. Als eerste valt op dat de 

thuiswerkgroep hoger opgeleid is dan de niet-thuiswerkgroep. Het opleidingsniveau verschilt 

significant tussen de groepen. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat hoog 

opgeleiden eerder een baan zullen hebben waarbij het mogelijk is thuis te kunnen werken. 

Daarnaast hebben hoogopgeleiden meer autonomie binnen hun werk (Mol & de Vries, 2008), 

en autonomie is van belang bij thuiswerken. Werknemers moeten immers zelfstandig hun 

werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder dat er directe controle is door collega‟s en/of 

leidinggevenden. Deze directe controle is niet mogelijk bij thuiswerken, waardoor autonomie 

van belang is. Ondanks dat de thuiswerkgroep verschilt van de niet-thuiswerkgroep op basis 

van opleidingsniveau, is er bewezen dat er een relatie is tussen thuiswerken en 

opleidingsniveau. Uit onderzoek van het Hooftman, Koppes, de Vroome, Kraan, Driessen, en 

van den Bossche (2011) blijkt namelijk dat bijna de helft van de hoog opgeleide werknemers 

in 2010 thuis werkte, bij laag opgeleiden lag dit aantal een stuk lager. Het gevonden resultaat 

binnen dit onderzoek bevestigd dus voorgaand onderzoek. 

 De thuiswerkgroep en de niet-thuiswerkgroep verschilden ook van elkaar wat 

woonsituatie betreft. Thuiswerkers wonen vaker met een partner en/of kinderen samen dan 

niet-thuiswerkers. Daarnaast hebben de thuiswerkers in dit onderzoek vaker kinderen <12 

jaar. Een verklaring zou kunnen zijn dat thuiswerken een mogelijkheid biedt voor werknemers 

met kinderen <12 jaar om zo de zorgtaken en werkzaamheden te kunnen combineren. Voor 
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werknemers die geen zorg hoeven te dragen voor kinderen <12 jaar, is er blijkbaar een ander 

motief om thuis te gaan werken.  

 De thuiswerkgroep verschilt ook van de niet-thuiswerkgroep op een „leidinggevende 

functie‟, thuiswerkers hebben vaker een leidinggevende functie dan niet-thuiswerkers. Ook 

hier zou de verklaring kunnen liggen in het feit dat de thuiswerkgroep hoger opgeleid is dan 

de niet-thuiswerkgroep. Hoger opgeleiden hebben namelijk vaker een leidinggevende functie 

dan laag opgeleiden, omdat ze eerder in staat zijn personen aan te sturen. Doordat de groep 

thuiswerkers hoger opgeleid is dan de niet-thuiswerkgroep en omdat hoog opgeleiden vaker 

een leidinggevende functie hebben, zou het mogelijk kunnen zijn dat de thuiswerkgroep vaker 

een leidinggevende functie heeft. Of doordat mensen die hoger opgeleid zijn vaker 

leidinggeven en meer autonomie hebben (Mol & de Vries, 2008), waardoor ze makkelijker in 

staat worden geacht thuis te kunnen werken. Het tegenovergestelde zou ook een mogelijkheid 

kunnen zijn. Als leidinggevende moet je altijd aanspreekbaar zijn voor je werknemers. Maar 

als een leidinggevende met regelmaat thuis zou werken, waardoor hij of zij zijn werknemers 

niet goed in de gaten kan houden, dan zou er verwacht kunnen worden dat juist de niet-

thuiswerkgroep vaker een leidingegevende positie heeft.  

Opvallend is dat thuiswerkers gemiddeld minder dan 1 dag per week thuis werken,  

maar dat ze wel gemiddeld 9.6 uren thuiswerken (na het verwijderen van twee respondenten 

een gemiddelde van 8.8 uur). Dit zou verklaard kunnen worden dat thuiswerkers hun 

werkzaamheden minder goed af kunnen sluiten dan werknemers op kantoor, en dus meer uren 

maken. Dit komt overeen met het „niet uit kunnen zetten van de werkzaamheden‟ zoals Mann 

et al. (2000) ook in hun onderzoek ook aangaven. In het onderzoek van Hooftman et al. 

(2011) ligt het gemiddeld aantal uren thuiswerken in 2010 op 6.2 uur per week. Dat is lager 

dan het gemiddelde dat binnen dit onderzoek gevonden is.  

 Verder is er binnen dit onderzoek gekeken naar de correlaties tussen de verschillende 

onderzoeksvariabelen. Zoals te verwachten zijn er correlaties tussen de attitude schalen 

aanwezig („verbeterde werk uitkomsten‟ en „sociale kosten/nadelen‟). Ook blijkt 

werktevredenheid significant negatief te correleren met attitude schaal twee („sociale 

kosten/nadelen‟). Dit houdt in dat hoe meer tevreden een werknemer is, hoe lager die een 

score zou toekennen aan de items over „sociale kosten/nadelen‟. Dus hij/zij zou dan geen 

negatieve attitude hebben ten aanzien van thuiswerken. Maar wat opvalt is de niet significante 

correlatie tussen werktevredenheid en werkstress. Verwacht zou worden dat hoe tevredener 
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iemand is, hoe minder werkstress hij of zij zal ervaren. Deze niet-significante correlatie zou 

een gevolg kunnen zijn doordat er een aantal werkstress items niet meegenomen zijn in het 

onderzoek. Het zou mogelijk kunnen zijn dat er een aantal belangrijke aspecten van 

werkstress verwijderd zijn. Hierdoor zou de validiteit van de vragenlijst gedaald kunnen zijn 

waardoor de werkstress schaal niet meer meette wat deze moest meten.  

De resultaten binnen dit onderzoek laten één significant verschil zien. Verwacht werd 

dat er er geen verschil in attitude zou zijn tegenover thuiswerken tussen werknemers die 

thuiswerken en werknemers die niet thuiswerken. Deze hypothese is tot stand gekomen, 

omdat uit een voorgaand onderzoek bleek dat het niet uit maakte of iemand een thuiswerker is 

of niet (Grippaldi, 2002). Zowel thuiswerkers als niet-thuiswerkers stonden positief tegenover 

de alternatieve werkovereenkomst, in dit geval thuiswerken (Grippaldi, 2002). Dat blijkt 

echter binnen dit onderzoek anders te liggen. De respondenten die thuiswerken hadden een 

positievere attitude ten aanzien van thuiswerken dan niet-thuiswerkers.  

 Uit de resultaten bleek dat beide factoren (zowel „verbeterde werk uitkomsten‟ als 

„sociale kosten/voordelen‟) significant verschillen tussen de thuiswerkgroep en de niet-

thuiswerkgroep. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat de thuiswerkgroep 

ervaring heeft met thuiswerken en de situatie voordat ze thuiswerkten kunnen vergelijken met 

de situatie nadat ze zijn gaan thuiswerken. Deze ervaring heeft een niet-thuiswerker immers 

niet. Daarnaast zou het voor de hand kunnen liggen dat werknemers die positief over 

thuiswerken denken ook eerder zullen gaan thuiswerken dan werknemers die minder positief 

over thuiswerkden denken. Dus, een thuiswerker staat positiever tegenover thuiswerken dan 

een niet-thuiswerker. 

 Naast het meten van de attitude ten aanzien van thuiswerken is de werktevredenheid 

onderzocht. De tweede hypothese richtte zich op de werktevredenheid van de werknemer. Er 

werd verwacht dat werknemers die structureel thuiswerken tevredener zijn over hun werk dan 

werknemers die niet structureel thuiswerken. Deze hypothese is tot stand gekomen doordat uit 

meerdere voorgaande onderzoeken bleek dat thuiswerken een positieve invloed had op de 

werktevredenheid van werknemers (Baruch, 2000; Gajendran en Harrison, 2007; Fonner & 

Roloff, 2010). Echter, uit de analyse van de data binnen dit onderzoek blijkt er geen 

significant verschil is tussen de thuiswerkgroep en de niet-thuiswerkgroep wat 

werktevredenheid betreft. Want beide groepen blijken even tevreden te zijn over hun werk. Er 

is dus geen verschil in werktevredenheid tussen de thuiswerkgroep en de niet-thuiswerkgroep. 
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Ondanks dat de hypothese verworpen is, bestaat er ook een onderzoek dat stelt dat 

thuiswerken niet leidt tot een verhoging van de werktevredenheid. Uit een onderzoek van 

Bailey & Kurland (2002) bleek dat er maar weinig duidelijk bewijs was van verhoogde 

werktevredenheid van werknemers die aan thuiswerken deden. Er kunnen verschillende 

verklaringen zijn voor dit resultaat. Isolatie van de werknemer zou een verklaring kunnen zijn 

(Bailey en Kurland, 2002). Thuiswerken heeft ondanks de voordelen ook nadelen en het 

gevoel van isolatie is er daar een van. Een werknemer kan het gevoel hebben dat hij of zij in 

een isolement raakt zodra er veel thuisgewerkt wordt. Er is geen direct contact meer met 

collega‟s en leidinggevende en het contact dat er is gaat via telefoon of email. Dit kan invloed 

hebben op de werktevredenheid van een werknemer.  

Maar als er gekeken wordt naar de gemiddelde werktevredenheid van de thuiswerker 

en de niet-thuiswerker kan er geconcludeerd worden dat beide groepen tevreden zijn over hun 

baan. Zowel de gemiddelde werktevredenheid van de thuiswerker als die van de niet-

thuiswerker lagen boven de vijf (waar een maximale score van zeven mogelijk was). In een 

onderzoek van Hooftman et al. (2011), werd ook werktevredenheid als een van de 

onderwerpen behandeld. In 2010 bleek dat driekwart van de Nederlandse werknemers (zeer) 

tevreden waren met hun werk (Hooftman et al., 2011). Dit komt in grote mate overeen met 

wat er gevonden is binnen dit onderzoek,  aangezien de respondenten binnen dit onderzoek 

ook aangaven dat ze erg tevreden waren over hun baan (69%). Eigenlijk valt hieruit te 

concluderen dat zowel de thuiswerkers als niet-thuiswerkers over het algemeen tevreden zijn 

over hun werk en dat er niet gezegd kan worden of dit komt door het concept thuiswerken of 

niet. 

 Als laatste is er binnen dit onderzoek gekeken naar het verschil in werkstress tussen 

thuiswerkers en niet-thuiswerkers. Omdat uit voorgaand onderzoek werd verondersteld er veel 

verschillende factoren kunnen zijn die invloed hebben op werkstress en dat thuiswerken 

daarin een oplossing zou kunnen zijn, werd er verondersteld dat werknemers die structureel 

thuiswerken ten opzichte van werknemers die niet thuiswerken minder werkstress zouden 

ervaren (Jacobs & van Sell, 1994; Baruch, 2000; Raghuram & Wiesenfeld, 2004; Gajendran 

& Harrison, 2007). Echter, in dit onderzoek is daar geen duidelijk bewijs voor. Zowel de 

thuiswerkgroep als de niet-thuiswerkgroep heeft een hoge score toegekend (hoe hoger de 

score die toegekend werd, hoe meer ervaring van werkstress) aan de items over werkstress. 

Beide gemiddelden bleken hoger dan vijf te zijn, dit betekent dat het in de categorie „hoge 
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mate van werkstress‟ valt. Daardoor kan er op basis van de resultaten van dit onderzoek niet 

gezegd worden of er een verschil in werkstress is tussen de thuiswerkgroep en de niet-

thuiswerkgroep. Een verklaring zou kunnen zijn dat bij zowel thuiswerken als bij het werken 

op kantoor de mate van afleiding een stressfactor zou kunnen zijn. De thuiswerkers hadden 

immers vaker thuiswonende kinderen die voor afleiding kunnen zorgen en de kans op isolatie 

is als stressfactor aanwezig (Halford, 2005; Teo et al., 1998). Daarnaast ervaren de niet-

thuiswerkers andere mate van werkstress zoals de afleiding van collega‟s en de druk van het 

reizen (Mann et al., 2000). Maar wat zowel voor thuiswerkers als niet-thuiswerkers meespeelt 

is de algehele werkdruk en deadlines die gehaald moeten worden, wat een verklaring zou 

kunnen zijn voor het gevonden resultaat. Er blijkt dus binnen dit onderzoek een hoge mate 

van werkstress aanwezig te zijn voor zowel de thuiswerkgroep als de niet-thuiswerkgroep, 

ongeacht of dit zou kunnen komen door het concept thuiswerken of niet.  

5.1 Limitaties 

 Zoals in de introductie al aangegeven was, blijkt er veel onduidelijkheid over het 

begrip thuiswerken te zijn (Sullivan, 2003). Ondanks dat bij de verstuurde vragenlijst een 

heldere definitie genoemd stond, is het denkbaar dat de respondenten een uiteenlopend beeld 

hebben bij het begrip thuiswerken. Door dit mogelijke uiteenlopende beeld van het begrip 

thuiswerken is het mogelijk dat er respondenten mee gedaan hebben met het onderzoek die 

geexcluseerd hadden moeten worden. Doordat de vragenlijst anoniem ingevuld is, is het niet 

mogelijk te controleren of alle respondenten die meededen aan het onderzoek ook echt in de 

doelgroep vielen. Het uiteenlopende beeld kan dus van invloed zijn geweest bij het invullen 

van de vragenlijsten. 

Verder is er is binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van een anonieme zelf rapportage. 

Dit betekent dat de vragenlijsten subjectief door de persoon zelf ingevuld zijn en er is dus niet 

te concluderen of de respondenten de vragenlijst naar waarheid ingevuld hebben. Doordat de 

vragenlijst anoniem ingevuld is, is dit ook niet meer te achterhalen. Sociale wenselijkheid zou 

hier ook een rol gespeeld kunnen hebben. 

Om de vragenlijst zo laagdrempelig mogelijk te houden, is er voor werkstress gebruik 

gemaakt van een korte maar gedateerde schaal. Na de dataverzameling bleek de 

betrouwbaarheid van de werkstress schaal binnen dit onderzoek niet optimaal te zijn, 

waardoor er een aantal items verwijderd zijn. Hierdoor steeg de betrouwbaarheid, maar het 
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verwijderen van een aantal items kan invloed hebben gehad op de validiteit van de werkstress 

schaal. In de toekomst is het dus van belang dat er rekening gehouden wordt met deze 

gedateerde werkstress schaal, door bijvoorbeeld het gebruik van een andere gevalideerde 

werkstress schaal. Daarnaast is de gehanteerde werkstress schaal gebaseerd op een 

kantooromgeving en zou in de toekomst uitgebreid kunnen worden met stressfactoren in een 

thuiswerkomgeving.  

Verder zijn de resultaten van dit onderzoek relevant voor dat gedeelte van de 

Nederlandse beroepsbevolking dat in aanraking komt/kan komen met thuiswerken. Om de 

uikomsten zo representatief mogelijk te maken, is zowel de omvang als de selectie van de 

respondenten van dit onderzoek van belang. De steekproefgrootte van dit onderzoek had een 

omvang van n=118 respondenten, waarmee deze niet voldoende groot is. De samenstelling 

van de groep respondenten is relatief heterogeen door het uitzetten van de vragenlijst via 

internet. In vergelijking, beperking van de groep respondenten tot een enkele organisatie had 

een lagere respresentativeit tot gevolg gehad. Omdat binnen dit onderzoek heel specifiek 

gekeken is naar een gedeelte van de Nederlandse beroepsbevolking, en hier nog niet veel over 

bekend is, kan er geconcludeerd worden dat het onderzoek niet representatief is voor de 

gehele Nederlandse beroepsbevolking.  

5.2 Vervolgonderzoek 

Om duidelijkheid krijgen wat er echt speelt rondom het concept thuiswerken en wat de 

werknemers met ervaring zien als voor- en nadelen, zou vervolgonderzoek  zich meer kunnen 

richten op kwalitatief onderzoek binnen het thuiswerken. Dit kan bijvoorbeeld door middel 

van een onderzoek die gebruikt maakt van interviews. Naast wat thuiswerkers vinden van 

thuiswerken is het ook van belang om werknemers die geen ervaring hebben met thuiswerken 

te onderzoeken. Onderzocht zou kunnen worden waarom deze werknemers nog niet 

thuiswerken en waarom ze het wel of niet zouden willen/kunnen doen. Daarnaast zou 

longitudinaal onderzoek in de toekomst een completer beeld kunnen geven. Werknemers 

zouden gevolgd kunnen worden voor, tijdens en na de invoering van thuiswerken. Zo kan er 

gekeken worden naar de invloed van thuiswerken op werknemers. Goed vervolgonderzoek 

over het concept thuiswerken zou erg gebaat zijn bij het gebruik van een eenduidige heldere 

definitie van het begrip thuiswerken. Aangezien hier nog geen eenduidigheid over bestaat is 

het lastig om onderzoek over het concept thuiswerken/telewerken met elkaar te vergelijken.  



38 

 

In de toekomst zou een soortgelijk onderzoek herhaald kunnen worden, maar dan zal deze 

zich meer kunnen richten op een specifieke beroepsgroep of het onderzoek te verrichten bij 

een bepaalde organisatie. Dit om een homogene groep respondenten te verkrijgen, wat van 

belang kan zijn bij een hogere validiteit. Daarnaast is het voor vervolgonderzoek goed om 

rekening te houden met de groepsgrootte, zodat zowel de thuiswerkers als de niet-

thuiswerkers in even grote mate vertegenwoordigd zijn in het onderzoek.  

Samenvattend kan er gezegd worden dat het van belang is dat er wetenschappelijk 

onderzoek gedaan blijft worden naar thuiswerken. Thuiswerken is een actueel onderwerp en 

kent vele facetten die nadere aandacht van de wetenschap verdienen. Zodra thuiswerken een 

vast begrip is in onze samenleving, kunnen nieuwe onderzoeken vergeleken worden met 

onderzoeken die aan het begin van de trend „thuiswerken‟ zijn gedaan. Kortom, er zijn nog 

volop mogelijkheden voor vervolgonderzoek over het concept thuiswerken. 
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Bijlage I: De vragenlijst 

Geachte deelnemer, 

 

Tegenwoordig wordt er vanuit de overheid steeds meer gestimuleerd om gebruik te maken 

van alternatieve werkstrategieën. Misschien heeft u wel eens van „Het nieuwe werken‟ of 

@nders werken gehoord. Thuiswerken is een onderdeel van het nieuwe werken en vanuit dit 

perspectief wordt bedoeld dat een werknemer geheel of gedeeltelijk thuis zijn of haar 

werkzaamheden uit kan voeren, terwijl deze normaal gesproken op kantoor uitgevoerd 

worden.  

In het kader van een onderzoeksopdracht die ik uitvoer voor mijn Master Arbeid- en 

Organisatiepsychologie doe ik onderzoek naar de attitude van werknemers met een 

kantoorbaan ten aanzien van thuiswerken.  Dit zal ik doen door middel van een vragenlijst. 

Om deel te nemen aan dit onderzoek is het van belang dat u aan een paar voorwaarden 

voldoet:  

-        U woont in Nederland 

- U heeft een functie waarbij u voornamelijk achter een bureau werkt, oftewel een 

kantoorbaan. 

- U moet minstens 3 dagen per week (24 uur) werkzaam zijn binnen de functie   

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan hoeft u de vragenlijst niet in te vullen. Het is 

overigens niet van belang dat u ervaring heeft met thuiswerken.  

 

Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen alleen gebruikt worden voor 

dit wetenschappelijk onderzoek. 

Zou u zo vriendelijke willen zijn deze vragenlijst in te vullen. Het zal ongeveer 10 minuten 

van uw tijd in beslag nemen. Onder de deelnemers zal een VVV-bon van 25 euro verloot 

worden. Als er nog vragen zijn over het onderzoek kunt u met mij contact opnemen via 

onderstaand e-mail adres. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Lucinda Soetman (06-53687109) 

l.a.soetman@student.utwente.nl 

mailto:l.a.soetman@student.utwente.nl
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Onderdeel 1  Demografische variabelen 

1. Bent u een man of vrouw? 

o Vrouw 

o Man 

 

2. Wat is uw leeftijd? ______ jaar 

 

3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond? 

o Lagere school 

o Lager beroepsonderwijs (bijv. LEAO, LTS), leerlingenstelsel, kort-MBO 

o Middelbaar algemeen of beroepsonderwijs (bijv. MAVO, MEAO, MTS) 

o Voortgezet algemeen onderwijs (bijv. HAVO, HBS, Atheneum, Gymnasium) 

o Hoger beroepsonderwijs (bijv. HEAO, HTS, SA, PA) of academisch onderwijs 

 

4. Woont u alleen? 

o Ja 

o Nee 

 

5. Woont u samen met uw echtgeno(o)t(e) of partner? 

o Ja 

o Nee 

 

6a. Heeft u de zorg voor thuiswonende kinderen?  

o Ja (ga door met vraag 6b) 

o Nee (ga door met vraag 7) 

 

6b. Hoeveel thuiswonende kinderen heeft u? _______ thuiswonende kinderen 

 

6c. Wat is de leeftijd van uw thuiswonende kinderen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Tussen de 0 en 3 jaar 

o Tussen de 4 en 11 jaar 

o Tussen de 12 en 17 jaar 

o Ouder dan 18 jaar 
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7. Hoeveel uur bent u werkzaam per week? ________ Uur 

 

De volgende vraag gaat over het wel of niet hebben van een leidinggevende baan. Hiermee 

wordt bedoeld dat u formeel bij uw (dagelijkse) werkzaamheden leiding geeft aan één of meer 

werknemers. 

 

8. Aan hoeveel werknemers geeft u direct en/of indirect leiding?  

o Ik geef geen leiding 

o Ik geef leiding aan 4 personen of minder 

o Ik geef leiding aan 5 personen of meer 

 

9a. Werkt u wel eens thuis? 

o Ja 

o Nee (ga door met vraag 10) 

 

9b. Zo ja, hoe vaak werkt u gemiddeld per week thuis?  

o Thuiswerker, gemiddeld minder dan 1 dag per week 

o Thuiswerker, gemiddeld 1 tot 2 dagen per week 

o Thuiswerker, gemiddeld 2 tot 3 dagen per week 

o Thuiswerker, gemiddeld 3 of meer dagen in de week   

 

9c. Hoeveel uur werkt u gemiddeld thuis per week? _____ Uur 
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Onderdeel 2  Attitude over thuiswerken 

 

In dit onderdeel krijgt u zeven stellingen voor u die vragen naar uw mening over thuiswerken. 

U kunt per stelling aangeven of u het er mee eens bent of niet. 

 

 Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

eens 

10 Thuiswerken verhoogt de 

productiviteit 

     

11 Thuiswerken verbetert de 

concentratie van de werknemer 

     

12 Thuiswerken verhoogt de motivatie 

van de werknemer 

     

13 Thuiswerken vermindert het 

wederzijdse leren tussen werknemers 

     

14 Thuiswerken vermindert het 

samenwerken tussen werknemers 

     

15 Thuiswerken leidt tot isolatie van 

werknemers 

     

16 Thuiswerken vermindert de 

commitment van de werknemer aan 

de organisatie 
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Onderdeel 3  Werktevredenheid 

 

In onderdeel 3 worden u een aantal stellingen voorgelegd die betrekking hebben op 

werktevredenheid. Geef per vraag aan wat het beste op u van toepassing is. 

 

17. Als u de dingen die u nu weet geweten had voordat u deze baan aan zou nemen, en u 

zou nogmaals de keuze kunnen maken om de baan aan de nemen, wat zou u doen? 

 

Zeker de 

baan niet 

nemen 

  Neutraal   Zeker de 

baan wel 

nemen 

       

 

18. Als een goede vriend u zal vragen of hij/zij zou moeten gaan solliciteren voor een baan 

zoals die van u, wat zou u hem aanraden? 

 

Het 

helemaal 

niet 

aanraden 

  Neutraal   Sterk 

aanraden 

       

 

 

19. In hoeverre is uw baan te vergelijken met uw ideale baan? 

 

Ver van 

ideaal 

  Neutraal   Erg dicht 

bij ideaal 
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20. In het algemeen, in hoeverre voldoet de baan die u hebt aan het beeld dat u had van de 

baan voordat u aan deze baan begon? 

 

Zeker niet 

wat ik 

wilde 

  Neutraal   Zeker wat 

ik wilde 

       

 

21. Als u alle dingen overweegt, in hoeverre bent u dan tevreden met uw huidige baan? 

 

Helemaal 

niet 

tevreden 

  Neutraal   Helemaal 

tevreden 

       

 

22. In het algemeen, hoe leuk vindt u uw baan? 

 

Helemaal 

niet 

  Neutraal   Helemaal 

wel 
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Onderdeel 4  Werkstress 

 

We zijn nu aangekomen aan het laatste gedeelte van de vragenlijst. De volgende vragen gaan 

over uw ervaring wat betreft werkstress. Geef per vraag aan hoe vaak u te maken krijgt met 

een dergelijke situatie. 

 Nooit      Altijd 

23 Hoe vaak wordt er van u verwacht dat u in een 

hoog tempo uw werk moet afronden? 

       

24 Hoe vaak wordt er van u verwacht dat u erg hard 

moet werken? 

       

25 Hoe vaak komt het voor dat u binnen uw functie 

weinig tijd hebt om dingen gedaan te krijgen?  

       

26 Hoe vaak komt het voor dat er veel werk gedaan 

moet worden? 

       

27 Hoe vaak ervaart u een verhoogde werkdruk?        

28 Hoe vaak vragen collega's met dezelfde rang en 

autoriteit u om tegenstrijdige dingen te doen? 

       

29 Hoe vaak vragen mensen aan u een opdracht te 

doen die af moet, terwijl dit botst met het andere 

werk wat u moet doen? 

       

30 Hoe vaak is het onduidelijk wat uw 

verantwoordelijkheden zijn? 

       

31 Hoe vaak kunt u voorspellen wat anderen van u 

verwachten op het werk? 

       

32 Hoe vaak zijn uw prestatiedoelen goed 

gedefinieerd? 

       

33 Hoe vaak gebruikt u binnen uw functie 

vaardigheden en kennis die u geleerd heeft tijdens 

een opleiding of tijdens een training? 

       

34 Hoe vaak krijgt u de kans om de dingen te doen        
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waar u goed in bent? 

35 Hoe vaak kunt u gebruik maken van uw 

vaardigheden die u geleerd heeft uit voorgaande 

ervaringen en trainingen? 

       

 

 

Wilt u kans maken op een VVV-bon van 25 euro? Vul dan hieronder u email adres in. 

o Mijn email adres is: _________________________________________ 

o Nee, ik wil geen kans maken op een VVV-bon van 25 euro. 

 

 

Dit is het einde van de vragenlijst.  

Heel erg bedankt voor uw medewerking! 

 

 

 


