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Samenvatting 
 

Doel 

Het huidige onderzoek heeft tot doel de ervaringen met het thuiswerken in kaart te 

brengen van werknemers op Curaçao die tijdens de eerste lockdown wegens het coronavirus 

(eerste helft 2020) verplicht werden om vanuit huis te werken. 

 

Methode 

Er werd gebruik gemaakt van een vragenlijst die online werd verspreid via verschillende 

kanalen. In totaal vulden 596 werknemers op Curaçao die tijdens de eerste lockdown verplicht 

thuis hadden gewerkt de vragenlijst in en men kon kiezen uit een Nederlandstalige, 

Papiamentstalige of Engelstalige versie. 

 

Resultaten 

Uit de resultaten blijkt dat de meeste werknemers (maar zeker niet allemaal!) tijdens 

de eerste lockdown de beschikking had over voldoende mogelijkheden om effectief thuis te 

kunnen werken, dat de behoeften aan autonomie en competentie tijdens het thuiswerken in 

voldoende mate werden vervuld, en dat de meeste werknemers vonden dat ze redelijk 

effectief waren in het thuiswerken. Overigens ervaarden de werknemers in de periode van 

het verplicht thuiswerken meer positieve dan negatieve emoties tijdens het thuiswerken en zij 

lieten een redelijk positieve houding zien ten aanzien van thuiswerken in de toekomst.  

Daarnaast werden verschillende verbanden gevonden tussen de gemeten variabelen. 

Naarmate de psychologische behoeften van werknemers beter werden vervuld tijdens het 

thuiswerken, ervaarden werknemers bijvoorbeeld een hoger welzijn (meer positieve emoties 

en minder negatieve) en schatten ze hun eigen effectiviteit hoger in. De resultaten tonen ook 

aan dat het thuiswerken beter lijkt te passen bij werknemers die een zwakke behoefte hebben 

aan verbondenheid en werknemers die een sterke behoefte hebben aan autonomie.  

 

Aandachtspunten 

Het onderzoek laat ook zien waar de pijnpunten lagen tijdens het thuiswerken 

gedurende de eerste lockdown. Zo lijkt een kleine groep werknemers niet over voldoende 

mogelijkheden te beschikken om optimaal thuis te kunnen werken, zoals een rustige werkplek, 

en was vooral de kinderopvang vaak niet optimaal geregeld. Tot slot, werd de psychologische 

basisbehoefte aan verbondenheid tijdens het thuiswerken relatief slecht vervuld, waar vooral 

medewerkers onder leden die deze behoefte in sterke mate ervaren.  

 

Aanbevelingen 

Op basis van het huidige onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan om 

thuiswerken zo in te richten dat het psychologische welzijn van werknemers en hun 

effectiviteit worden geoptimaliseerd: 

 versterk de mogelijkheden voor de opvang van de kinderen als verplicht thuiswerken 

gepaard gaat met de aanwezigheid van minderjarige kinderen; 
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 faciliteer de middelen die nodig zijn om op een effectieve manier thuis te werken, zoals 

een rustige werkplek of het juiste meubilair; 

 ontwikkel als werkgever activiteiten die helpen de behoefte aan verbondenheid van 

werknemers te vervullen. Ook het tonen van waardering voor de inzet van 

werknemers in tijden van thuiswerken helpt deze behoefte vervullen; 

 ga strategisch om met thuiswerken: kijk als werkgever naar de sterkte van de 

psychologische basisbehoeften van de individuele werknemer en zorg voor een zo 

optimale match tussen deze behoeften en het thuiswerken.  
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1. Inleiding 
 

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het ‘coronajaar’. Vanaf begin 2020 

begon het coronavirus (SARS-CoV-2) zich merkbaar buiten China te verspreiden en kreeg het 

een grote impact op ons leven. De druk op de gezondheidszorg werd groot en de vrees 

bestond dat deze gezondheidszorg in veel landen de stijgende aantallen besmette en ernstig 

zieke patiënten niet meer aan zou kunnen. Daarnaast stierven wereldwijd veel mensen aan 

een infectie met het coronavirus. Om de zorg te ontlasten en daarnaast de bevolking te 

beschermen, werden in de meeste landen maatregelen getroffen om de verspreiding van het 

virus in te dammen. Waar soms vooral adviezen werden gegeven (bijvoorbeeld om het sociale 

verkeer in te perken), namen deze maatregelen vaak ook dwingender vormen aan.  

Het meest streng waren de maatregelen tijdens de zogenoemde ‘lockdowns’, waarbij er 

sterk vrijheidsbeperkende maatregelen golden. Op Curaçao nam de in de eerste helft van 2020 

ingestelde lockdown onder meer de vorm aan van het beperkt toegankelijk maken van 

(essentiële) winkels, sluiting van de horeca, het sluiten van de grenzen voor buitenlandse 

toeristen, het overstappen op onlineonderwijs voor scholieren en studenten en het verplicht 

thuiswerken voor werkende personen waar dat kon. De eerste lockdown op Curaçao vond 

plaats in de eerste helft van 2020. We zien inmiddels wereldwijd een tweede golf van 

coronabesmettingen, die in veel gevallen minstens zo hoog is, zo niet hoger dan de eerste golf 

en experts waarschuwen al voor een derde golf.  

 

Het gevolg is dat, na een tijdelijke verlichting van de coronamaatregelen in met name de 

zomermaanden, er momenteel weer beduidend strengere maatregelen gelden dan de 

afgelopen maanden het geval was en die weer sterk doen denken aan de situatie tijdens de 

eerste lockdown in de eerste helft van 2020. Het is goed mogelijk dat ook de (nabije) toekomst 

nog sprake zal zijn van maatregelen om de verspreiding van SARS-CoV-2 (of wellicht een ander 

virus) tegen te gaan (bijvoorbeeld bij een derde golf), waarbij ook het verplicht thuiswerken 

weer in beeld kan komen. Daarnaast hebben organisaties tijdens de eerste lockdown 

ervaringen opgedaan met het thuiswerken en het gebruik van middelen om dit te 

ondersteunen, zoals het gebruik van computers voor het houden van onlinevergaderingen met 

werknemers en klanten. Het zou kunnen dat, ook in het kader van ‘het nieuwe werken’ (meer 

tijd- en locatieonafhankelijk werken, ook wel blended working genoemd, zie bijvoorbeeld Van 

Yperen & Wörtler, 2017), organisaties steeds meer zullen willen overstappen op een situatie 

waarin er meer wordt thuisgewerkt.  

 

Het huidige onderzoek beoogt te achterhalen hoe werknemers het verplichte thuiswerken 

gedurende de eerste lockdown hebben ervaren en hoe dit samenhangt met hun attitude ten 

aanzien van het thuiswerken in de toekomst. Inzichten in hoe deze groep werknemers het 

verplicht thuiswerken in deze periode heeft ervaren, helpt bovendien om te achterhalen hoe 

het thuiswerken zodanig kan worden ingericht en gefaciliteerd dat thuiswerkende werknemers 

een zo hoog mogelijk psychologisch welzijn en werkmotivatie behouden. Dit is relevant, omdat 

thuiswerken naast voordelen potentieel ook nadelen met zich mee kan brengen, bijvoorbeeld 

voor het psychische welzijn van werknemers.  
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Zolang thuiswerken een vrijwillige keus is en/of incidenteel plaatsvindt, spelen deze nadelen 

geen grote rol. Het is een andere situatie wanneer, zoals tijdens de eerste lockdown, 

werknemers verplicht worden om thuis te werken en dat voor langere tijd achter elkaar. Dan 

kunnen werknemers last krijgen van stress, bijvoorbeeld van isolatiestress (vooral in het geval 

dat ze alleen wonen), of stress als gevolg van het door elkaar lopen van het privéleven en het 

werk (zogenoemde werk-thuis of thuis-werk interferentie). Daarbij spelen ook verschillen 

tussen werknemers een rol. De situatie van het thuiswerken past beter bij de behoeften en 

de persoonlijkheid van de ene werknemer dan bij die van de andere (zie bijvoorbeeld Perry, 

Rubino & Hunter, 2018; Van Yperen & Wörtler, 2017). Met name bij een mismatch zullen 

werknemers stress gaan ervaren (Perry et al., 2018).  

 

In dit onderzoek maken we gebruik van de Basic Psychological Needs Theory (BPNT), een 

subtheorie van de Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000), een macrotheorie over 

menselijke motivatie, om te verklaren waarom het verplichte thuiswerken een effect zou 

kunnen hebben op het welzijn van werknemers, hun verwachtte effectiviteit en hun attitude 

ten aanzien van thuiswerken. Volgens de BPNT hebben mensen drie psychologische 

basisbehoeften: de behoefte aan competentie (het gevoel willen hebben dat je uitdagende 

taken tot een goed einde kan brengen en competent bent), de behoefte aan verbondenheid 

(de behoefte om goede relaties met anderen te hebben en te houden), en de behoefte aan 

autonomie (de behoefte om zelf te kunnen bepalen wat je doet, vrij van controlerende 

invloeden).  

Alleen wanneer deze drie basisbehoeften voldoende worden vervuld in de context waarin 

werknemers zich bevinden (de werkcontext), kunnen deze meer autonoom gemotiveerd zijn. 

Autonome motivatie wil zeggen dat werknemers dingen doen, omdat ze dat zelf graag willen. 

Onderzoek laat zien dat de vervulling van de drie psychologische basisbehoeften samenhangt 

met positieve uitkomsten op zowel individueel niveau (welzijn, vitaliteit, bevlogenheid) als op 

organisatieniveau (kwantitatieve en kwalitatieve werkprestaties; zie bijvoorbeeld Deci, Olafsen 

& Ryan, 2017). Het is voor organisaties daarom van belang dat de psychologische 

basisbehoeften van werknemers voldoende worden vervuld binnen de werkcontext.  

 

Tijdens de lockdown ten gevolge van het coronavirus moesten veel werknemers verplicht 

thuiswerken. De verwachting is dat dit vooral nadelige gevolgen heeft gehad voor de mate 

waarin de behoefte aan verbondenheid van werknemers werd vervuld. De ‘normale’ sociale 

interacties op de werkvloer waren in veel gevallen immers niet meer mogelijk. Indien een 

psychologische basisbehoefte zoals de behoefte aan verbondenheid minder sterk wordt 

vervuld, heeft dit volgens de BPNT een negatief effect op het psychische welzijn en de 

autonome motivatie van werknemers. Ook zou het kunnen leiden tot een meer negatieve 

attitude ten aanzien van thuiswerken in de toekomst.  

 

Hoewel de BPNT ervan uitgaat dat alle mensen dezelfde drie psychologische 

basisbehoeften hebben en zich dientengevolge richt op de mate waarin mensen het gevoel 

hebben dat die psychologische basisbehoeften worden vervuld (‘need satisfaction’), of juist 

gefrustreerd (‘need frustration’), bestaan er natuurlijk ook individuele verschillen tussen 
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werknemers in de sterkte van diezelfde basisbehoeften (‘need strength’). Zo hebben sommige 

werknemers meer behoefte aan autonomie of verbondenheid dan anderen.  

Dit betekent ook dat de situatie van het thuiswerken en de gevolgen daarvan waarschijnlijk 

mede afhankelijk zijn van de sterkte van de psychologische basisbehoeften die werknemers 

ervaren. Zo zal een medewerker met een vrij zwakke behoefte aan verbondenheid mogelijk 

minder last hebben van het feit dat er minder sociale interacties met collega’s mogelijk zijn 

indien er verplicht thuis moet worden gewerkt.  

 

Het huidige onderzoek 

Het huidige onderzoek heeft de volgende doelen:  

1. allereerst inventariseren we in welke mate werknemers de beschikking hadden over 

de zaken die nodig zijn om effectief thuis te kunnen werken (zoals een computer en 

een goed werkende internetverbinding); 

2. verder inventariseren we in welke mate (a) de psychologische basisbehoeften van 

werknemers tijdens het thuiswerken werden vervuld, (b) hoe het met hun welzijn was 

gesteld (in termen van ervaren positieve en negatieve emoties) en (c) hoe effectief ze 

zelf vonden dat ze thuis kunnen werken; 

3. vervolgens onderzoeken we in welke mate de sterkte van de psychologische 

basisbehoeften (‘need strength’) en de mate waarin die psychologische basisbehoeften 

zijn vervuld (‘need satisfaction’) van werknemers samenhangen met het welzijn van de 

werknemers en hun zelf ingeschatte effectiviteit bij het thuiswerken; 

4. we onderzoeken verder in hoeverre werknemers er een positieve of juist negatieve 

attitude op nahouden wat betreft het vaker thuis werken in de toekomst; 

5. tenslotte onderzoeken we in hoeverre (a) de mate waarin de psychologische 

basisbehoeften van werknemers zijn vervuld (‘need satisfaction’), (b) het welzijn van 

werknemers, (c) hun zelf ingeschatte effectiviteit bij het thuiswerken en (d) de sterkte 

van hun psychologische basisbehoeften (‘need strength’) samenhangen met hun attitude 

ten aanzien van thuiswerken in de toekomst. 

 



7 
 

2. De methode 
 

Deelnemers en procedure 

Dit onderzoek betrof een samenwerking tussen de University of Curaçao Dr. Moises 

da Costa Gomez (UoC) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Er werd voor dit onderzoek 

gebruik gemaakt van een vragenlijst die online kon worden ingevuld via het 

onderzoeksplatform Qualtrics. De link naar het onderzoek werd verspreid via verschillende 

kanalen. Het onderzoek werd aangekondigd tijdens het acht uur journaal, via een persbericht 

en op sociale media (Facebook en Instagram) geplaatst. Bovendien hebben de verschillende 

overheidsinstellingen, schoolbesturen, particuliere bedrijven en non-profit bedrijven een 

schrijven ontvangen vanuit het rectoraat van de UoC met een verwijzing naar de link. 

Vervolgens heeft de hoofdonderzoeker verbonden aan de University of Curaçao Dr. Moises 

da Costa Gomez telefonisch contact gelegd met verschillende bedrijven om deel te nemen aan 

het onderzoek. Na twee weken werd een herinnering gestuurd naar alle bedrijven die eerder 

een schrijven hadden ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Tot slot, werden er 

onder de deelnemers aan dit onderzoek 10 MCB-giftcards van 75 ANG verloot als blijk van 

waardering. 

 

De data werd verzameld in de periode van september tot en met november 2020. 

Personen die aangaven niet thuis te hebben gewerkt ten tijde van de lockdown werden 

bedankt voor hun bereidheid deel te nemen en direct uit het onderzoek geleid. In totaal 

werden gegevens verzameld van 596 personen, die tijdens de lockdown op Curaçao thuis 

hadden gewerkt. De gemiddelde leeftijd van deze groep werknemers was 40.3 jaar (SD = 

11.7). Deze groep bestond uit 136 mannen (23.1%) en 453 vrouwen (76.9%; van 7 personen 

was het geslacht onbekend). De meeste personen waren hoogopgeleid: 27.7% hadden een 

hbo-opleiding en 47.4% hadden een universitaire opleiding (bachelor of master).  

Deze oververtegenwoordiging is vermoedelijk voornamelijk het gevolg van het feit dat 

hoger opgeleiden vaker dan lager opgeleiden een functie hebben waarbij thuiswerken een reële 

optie is. Daarnaast werden in de zoektocht naar proefpersonen ook gericht personen 

benaderd binnen de UoC (53 deelnemers) en het Hof van justitie (66 deelnemers), waar ook 

veel hoogopgeleide personen werkzaam zijn. In totaal gaven 76.3% aan meer dan vier dagen 

per week te werken (voornamelijk fulltime werknemers). Een aantal van 34.0% hadden zelf 

een leidinggevende functie en 50.8% van de proefgroep hadden één of meer thuiswonende 

minderjarige kinderen (waarvan de meerderheid, 72.6%, tijdens de lockdown onlineonderwijs 

kreeg). 

 

Instrumenten 

Deelnemers aan dit onderzoek vulden een vragenlijst in, die uit meerdere kleine 

vragenlijsten bestond. Omdat de deelnemers aan dit onderzoek mogelijk verschillende talen 

spreken als moedertaal, werden drie versies van deze vragenlijst ontwikkeld: een Nederlandse, 

Papiamentstalige en Engelstalige versie. Voor de Nederlandse versie werd gebruik gemaakt 

van de oorspronkelijke versies van de hierna genoemde vragenlijsten. Over deze vragenlijsten 

is ook gepubliceerd in Engelstalige tijdschriften en de daar vermelde Engelse vertalingen zijn 
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gebruikt voor de Engelse versie van de vragenlijst. De Nederlandse vragenlijst werd door een 

tweetalige professional vertaald in het Papiamentu en daarna gecontroleerd door een andere 

tweetalige professional. De Nederlandse versie werd ingevuld door 243 werknemers (40.8%), 

de Papiamentstalige versie door 248 werknemers (41.6%) en de Engelse versie door 105 

werknemers (17.6%).  

 

Mogelijkheden tot thuiswerken.  

Om te kunnen bepalen in welke mate deelnemers de beschikking hadden over zaken 

die nodig zijn om effectief thuis te kunnen werken, werden enkele feitelijke vragen gesteld. 

Meer specifiek moesten werknemers aangeven in hoeverre ze tijdens het thuiswerken 

(gedurende de lockdown) de beschikking hadden over: (a) een rustige werkplek, (b) een goed 

werkende computer of laptop, (c) een goed werkende telefoon, (d) een goed werkende 

internetverbinding, (e) voldoende tijd voor thuiswerken, (f) voldoende kennis over 

onlinewerken, (g) de mogelijkheid om met collega’s of een leidinggevende te overleggen, en 

(indien van toepassing; h) opvang voor minderjarige kinderen. Voor elk van deze vragen werd 

een antwoordschaal gebruikt die loopt van 1 = niet tot 5 = altijd. Er werd een gemiddelde 

itemscore berekend over alle items, die aangeeft in welke mate men de beschikking had over 

mogelijkheden tot thuiswerken. De betrouwbaarheid van het gehele instrument (lambda-2) 

was .77.  

 

Need strength 

Voor het meten van hoe sterk de psychologische behoeften van werknemers zijn, werd 

gebruik gemaakt van een vragenlijst van Van Yperen, Rietzschel en De Jonge (2014). Deze 

vragenlijst bestaat uit 16 vragen, waarmee de sterkte van de behoeften aan competentie, 

verbondenheid en autonomie wordt gemeten. In aanvulling daarop meet deze vragenlijst ook 

hoe sterk de behoefte aan structuur van een werknemer is (de behoefte aan regels, duidelijk 

en structuur; deze behoefte maakt geen onderdeel uit van de BPNT, maar wordt in 

werkcontexten veel onderzocht). Zodoende zijn er vier items voor elk van de vier behoeften 

waarvan de sterkte wordt gemeten. De vragen werden beantwoord op een schaal van 1 = 

sterk mee oneens tot 7 = sterk mee eens. De betrouwbaarheid (lambda-2) van de vier 

subschalen (de sterkte van de vier behoeften) was in dit onderzoek: competentie .95, 

verbondenheid .87, autonomie .92 en structuur .90. Voor elk van de vier subschalen werd een 

gemiddelde itemscore berekend (die loopt derhalve van 1 tot 7).  

 

Need satisfaction 

Om te meten in welke mate de psychologische basisbehoeften van werknemers tijdens 

het thuiswerken werden vervuld (‘need satisfaction’), werd gebruik gemaakt van een variant 

van de hiervoor beschreven vragenlijst van Van Yperen en collega’s (2014). De hiervoor 

genoemde vragenlijst voor het meten van de sterkte van de psychologische basisbehoeften 

(‘need strength’) is gebaseerd op instrumenten voor het meten van de mate waarin 

psychologische behoeften worden vervuld (‘need satisfaction’). In het verlengde daarvan zijn 

voor het huidige onderzoek 16 vragen gebruikt die vragen naar de mate waarin de 

psychologische behoeften aan competentie, verbondenheid, autonomie en structuur zijn 
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vervuld ten tijde van het thuiswerken als gevolg van de lockdown. In plaats van werknemers 

te vragen in welke mate ze bijvoorbeeld de behoefte hebben zich verbonden te voelen met 

anderen (‘need strength’), werd in deze vragenlijst gevraagd in hoeverre ze zich verbonden 

voelden met anderen tijdens het thuiswerken als gevolg van de lockdown (‘need satisfaction’). 

De 16 items (vier per psychologische behoefte), werden beantwoord op een schaal van 1 = 

sterk mee oneens tot 7 = sterk mee eens. De betrouwbaarheid (lambda-2) van de vier 

subschalen (de mate waarin de vier psychische behoeften werden vervuld) was in dit 

onderzoek: competentie .91, verbondenheid .76, autonomie .90 en structuur .85. Voor elk van 

de vier subschalen werd een gemiddelde itemscore berekend, zodat er vier scores ontstonden 

(een voor de vervulling van alle vier de psychologische behoeften).  

 

Welzijn: job-related affective wellbeing scale (JAWS) 

Voor het meten van welzijn werd in dit onderzoek de verkorte JAWS (Schaufeli & Van 

Rhenen, 2006) gebruikt. Dit is een vragenlijst voor werkgerelateerd affectief welzijn, waarmee 

meer specifiek positieve en negatieve emoties worden gemeten. Deze vragenlijst bestaat uit 

12 vragen: zes voor positieve emoties en zes voor negatieve emoties. Positieve emoties 

worden geassocieerd met bevlogenheid en een positieve houding ten aanzien van de 

organisatie en negatieve emoties met stressgerelateerde processen die tot burnout- en 

gezondheidsklachten kunnen leiden (Schaufeli & Van Rhenen, 2006). De stamvraag bij de 

verkorte JAWS in het huidige onderzoek was “Tijdens het thuiswerken gedurende de 

lockdown voelde ik mij …”. Daarna volgden de twaalf emoties. De antwoordschaal liep steeds 

van 1 = nooit tot 5 = altijd. Er werden gemiddelde itemscores berekend voor positieve 

emoties en negatieve emoties. De betrouwbaarheid (lambda-2) in het huidige onderzoek was 

.90 voor positieve emoties en .83 voor negatieve emoties. 

 

Ingeschatte effectiviteit van thuiswerken.  

Om te meten in welke mate werknemers denken effectief thuis te kunnen werken, 

werd een vragenlijst van Van Yperen et al. (2014) gebruikt. Deze vragenlijst van zes items 

vraagt naar de mate waarin werknemers effectief denken te kunnen werken op verschillende 

locaties (zoals thuis) en op verschillende tijden. De zes items worden beantwoord op een 

schaal van 1 = sterk mee oneens tot 7 = sterk mee eens. Ook voor deze schaal werd een 

gemiddelde itemscore berekend. De betrouwbaarheid (lambda-2) was gelijk aan .84. 

 

Attitude ten aanzien van thuiswerken.  

Voor het meten van de attitude van werknemers ten aanzien van het (in de toekomst) 

thuiswerken, werd een nieuwe schaal ontwikkeld, die gebaseerd is op al bestaande 

instrumenten naar attitudes. Er werd gebruikt gemaakt van 11 bipolaire items, bijvoorbeeld 

Plezierig – Onplezierig. Bij elk item werd gebruik gemaakt van vijf antwoordopties, waarbij de 

ene pool de score 1 kreeg en de andere pool de score 5. Een score 3 betekent in dit voorbeeld 

dat men het thuiswerken niet plezierig, maar ook niet onplezierig vindt. Een score van 2 

betekent in dit voorbeeld dat men het thuiswerken meer plezierig dan onplezierig vindt. De 

items werden allemaal zo gehercodeerd dat een hoge score indicatief is voor een positieve 

attitude. De betrouwbaarheid (lambda-2) van deze vragenlijst was .94. Item-analyses lieten zien 



10 
 

dat er geen reden was één van de elf items te verwijderen. Op basis hiervan werd ook voor 

deze schaal een gemiddelde itemscore over alle items berekend, als indicatie voor hoe positief 

of negatief de attitude van de persoon is ten aanzien van thuiswerken.  
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3. De resultaten1 
 

Mogelijkheden tot thuiswerken 

Allereerst inventariseren we in welke mate werknemers de beschikking hadden over 

zaken die nodig zijn om effectief thuis te werken (zoals een computer en een goed werkende 

internetverbinding). De gemiddelde itemscore (over alle items) was gelijk aan 4.2 (zie tabel 1) 

op een schaal die theoretisch loopt van 1 tot 5. Dit betekent dat men gemiddeld genomen 

vaak, zo niet altijd de beschikking had over de benodigde zaken om effectief thuis te kunnen 

werken. Wanneer specifieker naar de individuele vragen wordt gekeken, valt op dat men het 

minst vaak de beschikking had over opvang voor thuiswonende minderjarige kinderen (M = 

2.7, SD = 1.5) en een rustige werkplek (M = 3.8, SD = 1.2).  

 

De gemiddelde score voor de beschikbaarheid van opvang voor de kinderen tijdens 

het thuiswerken ligt zelfs beneden het theoretische schaalgemiddelde (3), wat betekent dat 

men gemiddeld genomen regelmatig geen opvang voor de kinderen had. Meer specifiek gaven 

48.0% aan niet of slechts af en toe opvang voor de kinderen te hebben. De overige 

gemiddelden lagen allemaal tussen 4.0 (een goede internetverbinding) en 4.5 (een goed 

werkende computer en telefoon). Dit betekent dat er voornamelijk op het gebied van 

kinderopvang nog zaken kunnen worden verbeterd als het gaat om thuiswerken.  

 

De relatief iets lagere score op het beschikbaar zijn van een rustige werkplek hangt 

hier mogelijk ook mee samen. Hoewel gemiddeld genomen werknemers aangeven vaak of 

altijd de beschikking te hebben over zaken die nodig zijn om effectief thuis te kunnen werken, 

zijn er echter ook werknemers die dit niet hebben. Zo heeft 16.2% niet of slechts af en toe 

de beschikking over een rustige werkplek en heeft 10.3% niet of slechts af en toe een goed 

werkende internetverbinding. Ook geeft een deel van de werknemers aan niet of slechts af en 

toe de beschikking te hebben over een goed werkende computer (6.6%) of telefoon (6.2%). 

In aanvulling op de gestelde vragen, werd ook door diverse werknemers aanvullend gemeld 

dat ze niet de beschikking hadden over goed meubilair (denk aan een bureau en bureaustoel).  

 

  

                                                      
1 In dit rapport ligt de nadruk op die resultaten die voor de praktijk het meest bruikbaar zijn. Een uitgebreidere 
en complexere analyse van de resultaten zal plaatsvinden in het kader van het schrijven van een 
wetenschappelijk artikel (in de loop van 2021). 

 



12 
 

Tabel 1. Gemiddelden en standaarddeviaties van de belangrijkste variabelen uit het huidige onderzoek. 

 M SD Theoretische 

scorerange 

Mogelijkheden tot thuiswerken 4.2 0.7 1-5 

Vervulling van de behoefte aan competentie 5.7 1.1 1-7 

Vervulling van de behoefte aan verbondenheid 3.8 1.3 1-7 

Vervulling van de behoefte aan autonomie 5.5 1.1 1-7 

Vervulling van de behoefte aan structuur 5.0 1.2 1-7 

Positieve emoties 3.3 0.9 1-5 

Negatieve emoties 1.7 0.6 1-5 

Ingeschatte effectiviteit van thuiswerken 5.4 1.1 1-7 

Sterkte van de behoefte aan competentie 5.2 1.6 1-7 

Sterkte van de behoefte aan verbondenheid 4.2 1.4 1-7 

Sterkte van de behoefte aan autonomie 5.2 1.4 1-7 

Sterkte van de behoefte aan structuur 4.8 1.4 1-7 

Attitude ten aanzien van thuiswerken 3.9 0.9 1-5 

 

Vervulling van psychische basisbehoeften, welzijn en ingeschatte effectiviteit van 

thuiswerken 

In Tabel 1 worden eveneens de gemiddelde scores genoemd voor de vervulling van de 

drie psychologische basisbehoeften. Deze worden net als de ingeschatte effectiviteit van het 

thuiswerken gemeten op een schaal die loopt van 1 tot 7. De gemiddelden op deze schalen 

lopen van 5.0 (vervulling van de behoefte aan structuur) tot 5.7 (vervulling van de behoefte 

aan competentie), met één duidelijke uitzondering: de gemiddelde score op de vervulling van 

de behoefte aan verbondenheid was 3.8 (SD = 1.3), oftewel net onder het theoretische 

schaalgemiddelde (4). Dit betekent dat waar de behoeften aan competentie, autonomie en 

structuur gemiddeld genomen redelijk werden vervuld tijdens het thuiswerken gedurende de 

eerste lockdown, de behoefte aan verbondenheid duidelijk minder sterk werd vervuld. Dit 

was ook wel te verwachten, aangezien het directe contact met collega’s door het thuiswerken 

sterk afneemt. De gemiddelde score op de vervulling van de behoefte aan verbondenheid is 

ook statistisch significant verschillend van de overige gemiddelde scores voor de 

psychologische behoeften (paired samples t-toetsen; t’s van 20.75 tot 31.01, p’s < .001). 

 De gemiddelde score voor de ingeschatte effectiviteit van thuiswerken is met 5.4 

redelijk positief te noemen: werknemers vinden zichzelf redelijk effectief als het gaat om 

thuiswerken. De scores voor positieve en negatieve emoties die werknemers hebben ervaren 

tijdens het thuiswerken lopen theoretisch van 1 tot 5. Hoewel de gemiddelde score voor 

positieve emoties in absolute zin niet erg hoog is (M = 3.3), ligt deze wel duidelijk hoger dan 

de gemiddelde score voor negatieve emoties (M = 1.7; t = 28.87, p < .001). Dit betekent dat 

men meer positieve dan negatieve emoties heeft ervaren tijdens het thuiswerken. Toch is hier 

wel duidelijk ruimte voor verbetering als het gaat om het ervaren van positieve emoties.  
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Relaties tussen de sterkte en de vervulling van de psychologische behoeften 

enerzijds en welzijn en zelf ingeschatte effectiviteit bij het thuiswerken anderzijds. 

Vervolgens werden de verbanden onderzocht tussen zowel de sterkte van de vier 

psychologische behoeften als de mate waarin deze worden vervuld en respectievelijk welzijn 

(positieve en negatieve emoties) en de verwachtte effectiviteit van thuiswerken. We 

verwachtten namelijk dat de mate waarin de psychologische basisbehoeften worden vervuld 

bijdraagt aan het welzijn en de ingeschatte effectiviteit bij het thuiswerken en dat de gevolgen 

van het thuiswerken ook zullen verschillen afhankelijk van de sterkte van de psychologische 

behoeften. De betreffende verbanden staan in Tabel 2.  

De mate waarin de vier gemeten psychologische behoeften worden vervuld, hangt 

redelijk tot sterk samen met positieve en negatieve emoties en de ingeschatte effectiviteit bij 

thuiswerken. Zoals verwacht, worden er meer positieve emoties ervaren en minder negatieve 

emoties en wordt de effectiviteit van het thuiswerken hoger ingeschat wanneer de 

psychologische behoeften meer zijn vervuld. Er worden verder minder positieve emoties ten 

gevolge van het thuiswerken gerapporteerd door werknemers met een sterke behoefte aan 

verbondenheid. Verder worden meer negatieve emoties ten gevolge van het thuiswerken 

gerapporteerd door personen met een sterkere behoefte aan competentie, verbondenheid en 

structuur. Tenslotte blijken werknemers met een sterkere behoefte aan autonomie zichzelf 

als effectiever in te schatten in het geval van thuiswerken.  

 

Tabel 2. Correlaties tussen de sterkte van psychologische behoeften, positieve en negatieve emoties, 

en ingeschatte effectiviteit van thuiswerken 

 Positieve 

emoties 

Negatieve 

emoties 

Ingeschatte 

effectiviteit van 

thuiswerken 

Sterkte van de behoefte aan 

competentie 

-.05 .16* .05 

Sterkte van de behoefte aan 

verbondenheid 

-.13* .19* -.08 

Sterkte van de behoefte aan 

autonomie 

.06 .00 .19* 

Sterkte van de behoefte aan structuur -.05 .16* -.04 

Vervulling van de behoefte aan 

competentie 

.48* -.40* .45* 

Vervulling van de behoefte aan 

verbondenheid 

.32* -.20* .34* 

Vervulling van de behoefte aan 

autonomie 

.34* -.29* .39* 

Vervulling van de behoefte aan 

structuur 

.51* -.42* .43* 

* p < .001 
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Attitude ten aanzien van thuiswerken 

De attitude ten aanzien van het in de toekomst thuiswerken laat een gemiddelde score 

zien van 3.9 (SD = 0.9; zie tabel 1) op een schaal die theoretisch loopt van 1 tot 5. Dit betekent 

dat men gemiddeld genomen een redelijk positieve attitude heeft ten aanzien van thuiswerken. 

In percentages uitgedrukt heeft 53.4% van de deelnemers een score van 4 of hoger, terwijl 

slechts 3.5% een expliciet negatieve attitude heeft (een score van 2 of lager). De meest 

positieve score wordt gehaald op de vraag of het een slecht of een goed idee is om vaker thuis 

te werken (M = 4.1, SD = 1.1) en de minst positieve score voor het item dat vraagt of het 

vaker thuis werken eenzaam of gezellig is (M = 3.4, SD = 1.2). Hierin wordt bevestigd dat het 

thuiswerken voornamelijk een verwacht negatief effect heeft op de interacties met collega’s. 

 

Voorspellers van de attitude ten aanzien van thuiswerken 

Verder hebben we onderzocht in welke mate de verschillende variabelen uit dit 

onderzoek samenhangen met de attitude van werknemers om thuis te werken. Deze 

verbanden (correlaties) worden genoemd in Tabel 3. Hieruit blijkt dat alle variabelen - met 

uitzondering van de sterkte van de vier psychologische behoeften - redelijk (correlaties van 

.30) tot sterk (correlaties van .50; zie Cohen, 1990) samenhangen met de attitude ten aanzien 

van thuiswerken. Al deze verbanden (met uitzondering van de ervaren negatieve emoties) zijn 

bovendien positief, wat hier wil zeggen dat werknemers met een positieve attitude ten aanzien 

van thuiswerken betere mogelijkheden tot thuiswerken hebben, beter vervulde 

psychologische behoeften hebben, meer positieve emoties en minder negatieve emoties 

hebben ervaren tijdens het thuiswerken, en een hogere ingeschatte effectiviteit rapporteren 

ten aanzien van thuiswerken.  

Als het gaat om de sterkte van de psychologische behoeften worden twee significante 

verbanden gevonden: personen met een minder sterke behoefte aan verbondenheid en een 

sterkere behoefte aan autonomie hebben een positievere attitude ten aanzien van 

thuiswerken. Om te kunnen bepalen welke variabelen uit het huidige onderzoek het beste de 

attitude ten aanzien van thuiswerken voorspellen, is aanvullend een multipele regressieanalyse 

uitgevoerd, met de attitude ten aanzien van thuiswerken als afhankelijke variabele en de 

overige variabelen uit Tabel 3 als predictoren. De attitude ten aanzien van thuiswerken kan 

voor 48.6% worden voorspeld door de overige variabelen. Het blijkt dat de ingeschatte 

effectiviteit van thuiswerken de beste voorspeller is van de attitude ten aanzien van 

thuiswerken (β = 0.36, t = 9.54, p < .001), gevolgd door de ervaren positieve emoties tijdens 

het thuiswerken (β = 0.25, t = 5.97, p < .001) en de sterkte van de behoefte aan verbondenheid 

(β = -0.13, t = -3.71, p < .001). 
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Tabel 3. Correlaties tussen mogelijkheden tot thuiswerken, vervulling van psychologische behoeften, 

positieve en negatieve emoties, de ingeschatte effectiviteit van thuiswerken en de sterkte van 

psychologische behoeften enerzijds en de attitude ten aanzien van thuiswerken anderzijds. 

 Attitude ten aanzien van thuiswerken 

Mogelijkheden tot thuiswerken .32* 

Vervulling van de behoefte aan competentie .48* 

Vervulling van de behoefte aan verbondenheid .28* 

Vervulling van de behoefte aan autonomie .30* 

Vervulling van de behoefte aan structuur .45* 

Positieve emoties .55* 

Negatieve emoties -.41* 

Ingeschatte effectiviteit van thuiswerken .59* 

Sterkte van de behoefte aan competentie .01 

Sterkte van de behoefte aan verbondenheid -.17* 

Sterkte van de behoefte aan autonomie .13* 

Sterkte van de behoefte aan structuur -.04 

* p < .001 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 

De belangrijkste conclusies die uit het huidige onderzoek kunnen worden getrokken, zijn de 

volgende (gerelateerd aan de doelstellingen genoemd in de inleiding):   

 

1. de meeste werknemers hadden tijdens de eerste lockdown de beschikking over 

voldoende mogelijkheden om effectief thuis te kunnen werken, zoals een goed 

werkende computer en telefoon en een internetverbinding. In negatieve zin valt vooral 

op dat werknemers met minderjarige en thuiswonende kinderen niet altijd beschikking 

hadden over de gewenste kinderopvang. In totaal gaven 48.0% aan niet of slechts af en 

toe opvang voor de kinderen te hebben. Mogelijk mede hierdoor, en het feit dat tijdens 

de lockdown ook de kinderen veelal thuis zaten (de scholen waren gesloten), werd 

ook een wat minder hoge score gevonden voor het hebben van een rustige werkplek. 

Hoewel een groot deel van de werknemers in het huidige onderzoek aangaf voldoende 

mogelijkheden te hebben om effectief thuis te kunnen werken, zijn er ook werknemers 

die dit niet hebben. Zo gaven 16.2% aan meestal geen rustige werkplek te hebben, 

10.3% vaak geen goed werkende internetverbinding te hebben en ruim 6% vaak geen 

goed werkende computer of telefoon; 

 

2. de psychologische basisbehoeften van werknemers werden tijdens het thuiswerken 

gedurende de eerste lockdown vrij goed vervuld, met uitzondering van de behoefte 

aan verbondenheid. Door het gemis van de interactie met collega’s, leidinggevende, 

klanten en andere mensen die men op het werk treft, lijken werknemers redelijk 

ontevreden over de vervulling van deze behoefte. Dit lijkt ook niet gecompenseerd te 

worden door het feit dat thuiswerken ook kan betekenen dat een partner of andere 

familieleden tijdens het werken in de buurt zijn. Wat betreft de ingeschatte effectiviteit 

van het thuiswerken valt op dat de werknemers in het huidige onderzoek verwachten 

dit redelijk effectief te kunnen doen. Het voornaamste aandachtspunt is dan ook zeker 

de verminderde vervulling van de behoefte aan verbondenheid (en eventueel de niet 

heel sterke ervaring van positieve emoties);  

 

3. tijdens het thuiswerken gedurende de eerste lockdown blijkt dat naarmate de 

psychologische behoeften van medewerkers meer worden vervuld, ze meer positieve 

emoties en minder negatieve emoties ervaren en meer effectief denken te zijn in het 

thuiswerken. Dit betekent dat een betere vervulling van de psychologische behoeften 

samengaat met een beter welzijn en een hogere ingeschatte effectiviteit van 

thuiswerken. Minder positieve emoties tijdens het thuiswerken worden verder 

gerapporteerd door werknemers met een sterke behoefte aan verbondenheid. Meer 

negatieve emoties worden gerapporteerd door personen met een sterke behoefte aan 

competentie, verbondenheid en structuur. De ingeschatte effectiviteit van het 

thuiswerken wordt hoger ingeschat door personen met een sterke behoefte aan 

autonomie en derhalve lager door mensen met een zwakke behoefte aan autonomie. 

Dit betekent dat verschillen in de sterkte van de psychologische behoeften enig effect 

hebben op zowel het welzijn als de ingeschatte effectiviteit tijdens het thuiswerken; 
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4. in het algemeen hebben de werknemers in het huidige onderzoek een redelijk positieve 

houding ten aanzien van het thuiswerken. Als meer specifiek wordt gekeken naar de 

attitude, op itemniveau, valt op dat werknemers anticiperen op het eenzamer zijn 

tijdens het thuiswerken;  

 

5. de attitude ten aanzien van het thuiswerken blijkt met de meeste variabelen in het 

onderzoek significant samen te hangen. Werknemers met een positieve attitude ten 

aanzien van thuiswerken geven aan betere mogelijkheden tot thuiswerken te hebben, 

beter vervulde psychologische behoeften te hebben, meer positieve emoties en minder 

negatieve emoties te hebben ervaren tijdens het thuiswerken, een hogere ingeschatte 

effectiviteit te rapporteren ten aanzien van thuiswerken en een sterkere behoefte aan 

autonomie en een zwakkere behoefte aan verbondenheid te hebben. Van deze 

variabelen zijn hoge scores op ingeschatte effectiviteit van thuiswerken en op het 

ervaren van positieve emoties en een zwakkere behoefte aan verbondenheid de beste 

voorspellers van de attitude ten aanzien van het thuiswerken.  

 

Aanbevelingen 

Op basis van het huidige onderzoek geven we een aantal aanbevelingen die helpen om 

de omstandigheden waaronder werknemers thuiswerken te verbeteren en waarmee het 

psychologische welzijn van werknemers en hun motivatie voor het werk op peil gehouden 

kunnen worden, ondanks de nadelen die aan thuiswerken verbonden zijn. Ten eerste lijkt 

er behoefte aan een betere opvang van de kinderen op momenten dat er thuisgewerkt 

moet worden. De overheid en arbeidsorganisaties doen er goed aan om aandacht te 

besteden aan de mogelijkheden daarvoor en deze samen met werknemers te exploreren. 

Mogelijkheden liggen niet alleen in het versterken of uitbreiden van de formele 

kinderopvang, bijvoorbeeld via school, crèche of vrijwilligersorganisaties, maar ook in het 

(nog verder) mobiliseren van het huidige sociale netwerk van de werknemers.  

Werkgevers en overheid kunnen daarbij burgers en andere werknemers stimuleren 

om elkaars kinderen te helpen opvangen, bijvoorbeeld door werknemers met kinderen in 

contact te brengen met elkaar en regelingen te treffen die mensen stimuleren om 

andermans kinderen op te vangen. Tot slot, kan er nagedacht worden over een 

coronaverlof zoals in Nederland. Bijvoorbeeld, werkgevers kunnen nadenken om hun 

werknemers met minderjarige kinderen minder uren te laten werken, zodat de 

werknemers zelf meer tijd hebben om voor de kinderen te zorgen indien deze niet naar 

school kunnen. 

 

Ten tweede blijkt een deel van de werknemers toch niet de beschikking te hebben 

over de benodigde middelen om op een effectieve manier thuis te kunnen werken, zoals 

een rustige werkplek, een goed werkende computer of een goed werkende 

internetverbinding. Daarnaast werd door diverse deelnemers aan het onderzoek, in 

aanvulling op de gestelde onderzoeksvragen, aangegeven dat ze niet altijd de beschikking 

hebben over het juiste meubilair om goed te kunnen werken. Denk daarbij aan bureaus en 

bureaustoelen. Soms hebben werknemers hier überhaupt niet de beschikking over of soms 
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zien ze zich gedwongen om thuis te gaan werken in een ruimte (bijvoorbeeld een 

slaapkamer met airco), waar dergelijke voorzieningen niet voorhanden zijn. Het niet de 

beschikking hebben over goede apparatuur en meubilair kan op den duur ook fysieke 

klachten geven, doordat mensen bijvoorbeeld in een verkeerde houding zitten te werken.  

Op basis van het voorgaande kan daarom worden geadviseerd dat werkgevers 

inventariseren tegen welke problemen werknemers aanlopen als het gaat om de 

infrastructuur die het effectief thuiswerken mogelijk maakt. Indien er problemen zijn, 

bijvoorbeeld het niet hebben van een goed werkende computer, of een goede bureaustoel, 

kan er bijvoorbeeld budget beschikbaar worden gemaakt om de aanschaf van deze zaken 

te ondersteunen, of kunnen bijvoorbeeld bepaalde zaken in bruikleen worden gegeven. 

Computers en bureaustoelen die normaliter op de reguliere werkplek worden gebruikt, 

zouden bijvoorbeeld tijdelijk bij de werknemer thuis kunnen worden gestald. Verder 

zouden werkgevers werknemers van adviezen kunnen voorzien die erop gericht zijn 

fysieke klachten ten gevolge van het werken in verkeerde houdingen te verminderen.  

 

Ten derde lijkt het raadzaam voor zowel overheid als werkgevers om activiteiten te 

ontwikkelen die helpen om de behoefte aan verbondenheid van werknemers te vervullen. 

Een voorbeeld zijn onlinecontactmomenten die niet louter gaan over de inhoud van het 

werk. Denk aan een virtuele vrijdagmiddagborrel of een virtueel koffiemoment op een vast 

tijdstip (bijvoorbeeld elke werkdag van 11.00 tot 11.15). Ook offline kunnen dit soort 

momenten georganiseerd worden (mits toegestaan binnen de geldende maatregelen). Een 

voorbeeld is een organisatie die werknemers vraagt of ze zich willen opgeven voor een 

wandeling met een collega met inachtneming van de geldende vrijheidsbeperkende 

maatregelen. Leidinggevenden doen er goed aan om dit soort verbindende momenten 

ofwel zelf te organiseren ofwel hun werknemers daartoe te stimuleren. Opgemerkt moet 

wel worden dat deze momenten nooit een verplicht karakter moeten krijgen. Er zijn 

immers ook werknemers met een wat minder sterke behoefte aan verbondenheid, die 

tijdens het thuiswerken geen groot gemis ervaren van mensen op de werkplek. Deze 

medewerkers zouden niet moeten worden gedwongen in dergelijke activiteiten te 

participeren.  

 

Een hele efficiënte manier om de verbondenheid te versterken en tegelijkertijd 

positieve emoties te genereren onder werknemers is om hen geregeld complimenten te 

geven en waardering te tonen voor hun werk. Ook hierin speelt de leidinggevende een 

belangrijke rol. Helaas is het zo dat, hoe eenvoudig het geven van complimenten en 

waardering ook mag lijken, veel leidinggevenden dit niet veel doen. Sterker nog, er lijken 

leidinggevenden te zijn die, in plaats van waardering te uiten, vooral werknemers 

controleren, bijvoorbeeld vanuit een gevoel van wantrouwen dat werknemers hun taken 

thuis niet goed uit zullen voeren. Leidinggevenden kunnen bovendien denken dat het tonen 

van waardering en het geven van complimenten werknemers ‘lui’ maken. Het 

tegenovergestelde is echter waar. Het positief bekrachtigen van gedrag (oftewel het 

belonen van gedrag) zorgt ervoor dat mensen dat gedrag juist vaker gaan vertonen en 

positieve emoties en een sterker gevoel van verbondenheid gaan ervaren. 
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Een laatste aanbeveling is om, als werkgever, goed na te gaan hoe het staat met de 

behoefte aan verbondenheid en de behoefte aan autonomie van individuele werknemers. 

Ons onderzoek toont aan dat met name mensen met een sterke behoefte aan autonomie 

en een wat minder sterke behoefte aan verbondenheid een positieve houding hebben ten 

aanzien van thuiswerken. Thuiswerken lijkt relatief goed bij hen te passen. Daarnaast 

blijken werknemers met een sterkere behoefte aan verbondenheid minder positieve en 

meer negatieve emoties te ervaren tijdens het thuiswerken en blijken werknemers met 

een sterke behoefte aan autonomie zichzelf als effectiever in te schatten tijdens het 

thuiswerken. Inzicht in hoe werknemers deze behoeftes aan verbondenheid en autonomie 

ervaren helpt bij, in elk geval, de volgende situaties: 

1. de situatie dat alle werknemers verplicht thuis moeten werken. In dat geval is het van 

belang om te identificeren wie van de werknemers een sterke behoefte heeft aan 

verbondenheid en/of wie een zwakke behoefte heeft aan autonomie. Met deze 

werknemers kan worden besproken wat zij nodig hebben om zich, tijdens het 

thuiswerken, toch voldoende verbonden te voelen. Daarnaast is het belangrijk om hen, 

in overleg, niet te veel autonomie te geven; 

2. de situatie dat een beperkt aantal werknemers op de formele werkplek mag zijn en de 

rest verplicht thuis moet werken. In dat geval heeft het de voorkeur om met name die 

werknemers die een sterke behoefte hebben aan verbondenheid en/of een zwakke 

behoefte aan autonomie de mogelijkheid te bieden om op de formele werkplek 

aanwezig te zijn. Deze aanpak zal wel heel transparant gecommuniceerd moeten 

worden naar alle werknemers, ongeacht hun behoeften. Anders kan het gebeuren dat 

werknemers die wel verplicht thuis moeten werken onrechtvaardigheidsgevoelens 

gaan ervaren.  

 

Kortom, zowel overheid als werkgevers kunnen op concrete punten actie ondernemen 

om verplicht thuiswerken zowel prettiger als effectiever te maken. Het lijkt van groot belang 

dat overheid en werkgevers deze uitdaging daadkrachtig oppakken. Immers, het coronavirus 

(of varianten daarvan) kunnen er nog lange tijd voor zorgen dat werknemers niet (allemaal 

tegelijkertijd) op de formele werkplek aanwezig kunnen zijn en verplicht vanuit huis moeten 

werken. Nú maatregelen nemen kan helpen om bijvoorbeeld uitval door een verlaagd 

psychologisch welzijn of een lagere omzet door een onnodig lage effectiviteit van werknemers 

te helpen voorkomen.  

 

Om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke effectiviteit van maatregelen die het 

thuiswerken optimaliseren (zie aanbevelingen), lijkt tenslotte vervolgonderzoek sterk gewenst. 

Het is raadzaam om verschillende interventies – bijvoorbeeld interventies die de behoefte aan 

verbondenheid tijdens het thuiswerken helpen vervullen – te onderzoeken op effectiviteit. In 

hoeverre versterken deze interventies precies een gevoel van verbondenheid en een gevoel 

van psychologisch welzijn, en hoe lang houdt dat effect aan? Denk ook aan interventies die 

zich richten op het verhogen van de zelf-ingeschatte effectiviteit van werknemers.  
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Bijvoorbeeld, welk verschil maakt precies een adequate kinderopvang als het gaat om het 

psychologische welzijn en de (ingeschatte) effectiviteit van werknemers? Op deze manier 

ontstaat nog meer zicht op die interventies die het meest effectief en efficiënt zijn in het 

faciliteren van thuiswerken. We willen overheid en werkgevers dan ook aanraden om te 

investeren in deze vorm van onderzoek. 
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