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O
oit waren we alle-
maal thuiswer-
kers. Pas toen de
industrialisatie,
mechanisatie en

dienstensector goed op
gang kwamen, verlieten we
onze huizen om massaal in
fabrieken en kantoren te
gaan werken. Daarvoor
deden we huisarbeid en
verkochten we de produc-
ten die we maakten. De
coronapandemie heeft de
in Nederland al sterke
tendens tot regelmatig
thuiswerken versterkt. We
waren vroeg met breed-
bandinternet en daardoor
kon het ook. 

Een van de blijvende
effecten van de coronacri-
sis is dat meer mensen
meer zijn gaan thuiswer-
ken. Dat betekent dat er
aandacht nodig is voor de
omstandigheden en effec-
ten van thuiswerken. Dat
geldt niet alleen voor goede
werkomstandigheden, in
de zin van beeldschermen
en bureaustoelen. Een
ander risico is dat we nooit
meer out of office kunnen
zijn, omdat ons huis ons
kantoor is.

Scheiding vervaagt
Tot voor kort werkten we

merendeels op de locatie
van een bedrijf of instelling
en was thuis privé. Ook
toen was de scheiding niet
altijd makkelijk, maar er
was in ieder geval een fy-
sieke scheiding. Die ver-
vaagt nu verder. Thuiswer-
ken heeft diverse voorde-
len, meer productiviteit en
minder files, maar kan ook
leiden tot overbelasting en
burn-out.

In dat licht is de doortas-

tende Portugese aanpak
interessant. In dat land
wordt bij wet bepaald dat
de baas na werktijd geen
contact meer mag opne-
men met zijn werknemers.
Dat is zelfs illegaal en dus
strafbaar. De Portugezen
verwachten bovendien dat
hun land zo nog aantrekke-
lijker wordt voor digital
nomads - internationale
werkers die in het prettige
Portugese klimaat hun
werk doen voor buiten-
landse werkgevers.

De Portugese aanpak zou
ik echter niet voorstaan,
zeker niet in de context
van de Nederlandse ar-
beidsverhoudingen. In de
eerste plaats dreigt een wet
met strafbaarstelling een
symboolwet te worden. Het

is beter en effectiever om
over het bewaken van de
privé- en rusttijd afspraken
te maken in de cao’s en/of
op het niveau van het be-
drijf. En uiteraard tussen
leidinggevende en de werk-
nemer zelf. Vakbonden en
ondernemingsraden moe-
ten toezien op de handha-
ving van die afspraken.

Het voordeel van derge-
lijke afspraken boven een
wet is dat ze veel meer
maatwerk kunnen bieden.
De Portugezen willen geen
zakelijke contacten meer
na werktijd. Maar wat die
werktijd is, kan voor veel

organisaties en werkne-
mers verschillend zijn.
Thuiswerken is een breed
verschijnsel geworden, dat
niet alleen meer betrek-
king heeft op de traditione-
le kantoorwerker. Er wordt
inmiddels niet alleen van 9
tot 5 en in dezelfde tijdzo-
ne thuisgewerkt. Denk aan
mensen die voor een klan-
tenservice-afdeling werken
en, ja zeker, ook aan de
journalisten van deze
krant. Ook binnen een
organisatie kunnen de
werktijden verschillen.

Aanspreekbaar
Het andere bezwaar

tegen de Portugese aanpak
is dat deze leidt tot beper-
king van de flexibiliteit die
mensen wenselijk of nood-

zakelijk vin-
den. Juist
door de
thuis- en
privésituatie
kan het voor
mensen be-
langrijk zijn
om tijdelijk
of blijvend op

andere momenten te wer-
ken. Als de baas daarop wil
inspelen door ook dan
aanspreekbaar te zijn,
moet dat niet als illegaal
worden gezien.

De Portugezen geven een
goed signaal, maar maat-
werk is beter dan straf-
werk. Dat maatwerk moet
dan wel serieus worden
genomen in de zin dat
organisaties zich eraan
houden en dat verantwoor-
den. Samen uit, samen
thuis.
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