
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Telewerken: loonwijzer

Tijdens, K.; van Klaveren, M.

Publication date
2008
Document Version
Final published version
Published in
Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen

Link to publication

Citation for published version (APA):
Tijdens, K., & van Klaveren, M. (2008). Telewerken: loonwijzer. Zeggenschap/Tijdschrift over
Arbeidsverhoudingen, 19(1), 45.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/telewerken-loonwijzer(ec4be727-dd78-4177-89f0-773dd5292c90).html


Zeggenschap – maart 2008 45

l O O N W I j Z E r
Het Loonwijzerproject bestaat uit een website www.loonwijzer.nl met een salarischeck voor de lonen van ruim 160 beroepen toegespitst op de 

situatie van de bezoeker, beschrijvingen van beroepen, een doorlopende enquête en nog veel andere informatie. De auteurs zijn betrokken bij 

de analyse van de enquête. In de Loonwijzerenquête zijn jongeren en vrouwen wat oververtegenwoordigd, maar de gegevens zijn gewogen 

zodat ze een betere afspiegeling vormen van de Nederlandse beroepsbevolking.
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Nu recent zowel de economie als de files 

hard zijn gegroeid, is ook telewerken weer 

onder de aandacht gekomen. Zowel de vak

centrale FNV als de werkgeversorganisatie 

VNONCW hebben zich voorstander getoond 

van een verdere groei van het thuiswerken 

achter de computer. Al langere tijd worden 

drie voordelen vaak genoemd: het verminde

ren van files en dus ook van de CO2uitstoot; 

een betere balans tussen werk en privé, en 

een rustige werkomgeving en daarmee een 

hogere productiviteit. 

In de Loonwijzerenquête lopen al geruime 

tijd twee vragen mee over telewerken. Tussen 

september en december 2007 hebben 7999 

werknemers deze vragen beantwoord. In de 

Loonwijzer is aan werknemers gevraagd of zij 

zelf tenminste 8 uur per week (de gebruike

lijke ondergrens) telewerken. Ruim 8% zegt 

dat ze dit doen, een percentage dat spoort 

met de uitkomsten van andere peilingen. 

Daarnaast is aan werknemers gevraagd hoe 

graag ze zouden willen telewerken. Ruim 

zes op de tien zegt dat ze in het geheel geen 

wens hebben om dat te doen. Ruim twee op 

de tien geeft aan neutraal te staan tegen

over telewerken, en slechts 16% zou (heel) 

graag willen telewerken. Ten opzichte van de 

meeste Nederlandse onderzoeken is dit een 

lage uitkomst. 

We willen hier iets zeggen over de effecten 

van telewerken op het woonwerkverkeer. 

We moeten dan kijken welke werknemers 

op dit moment niet telewerken, maar dat 

wel zouden willen: daar is de milieuwinst 

te halen. Volgens de Loonwijzer heeft 12% 

van de werknemers wel een voorkeur voor 

telewerken, maar doen ze dat niet. Verder is 

er een groep niettelewerkers (ruim 18%) die 

neutraal tegenover telewerken staat, maar 

bij gunstige voorwaarden wellicht voor een 

deel ertoe over zal gaan. Tot die voorwaarden 

kunnen telewerkovereenkomsten met de 

werkgevers gerekend worden. Dit betekent 

dat ongeveer een kwart van alle werknemers 

geen telewerker is, maar dat wel in meer of 

mindere mate zou willen worden. Hier past 

echter een kanttekening. De Loonwijzer 

vraagt of men wil telewerken, niet of men dat 

tenminste 8 uur per week wil doen. Zou deze 

ondergrens aangehouden worden, dan zou 

waarschijnlijk het kwart van alle werknemers 

niet gehaald worden. 

Wat is nu het forensgedrag van de groep 

die wel wil telewerken, maar dat niet doet? 

Hun reisafstand en hun reistijd zijn gemid

deld langer. De groep die wil telewerken reist 

gemiddeld 26,8 kilometer naar het werk en 

zij doet daar gemiddeld 37 minuten over. De 

groep die niet wil telewerken reist gemiddeld 

21,8 kilometer naar het werk en doet dat in 

gemiddeld 29 minuten. Er valt dus meer CO2 

winst te behalen bij de groep die wel wil tele

werken dan bij de groep die dat niet wil. Deze 

samenhang tussen afstand en duur van het 

woonwerkverkeer en de wens tot telewerken 

was uit eerder onderzoek al naar voren ge

komen. Verdere analyse leert dat vooral de 

hoog opgeleiden en dertigers en veertigers 

willen telewerken. Ook vrouwen willen graag 

telewerken, hoewel mannen gemiddeld ver

der van hun werk wonen dan vrouwen.

Figuur: Verdeling over de groepen wel/geen tele-
werker en wel/neutraal/geen voorkeur voor tele-
werken.
Bron: Ongewogen Loonwijzerbestand 2007, 4e kwartaal, 
N=7999

Stofkam
In zijn algemeenheid lijkt rond medezeggenschap dus een mecha

nisme van ‘steeds meer’ van toepassing, zowel op bedrijfsniveau 

als, via cao’s, op brancheniveau. Respondenten spraken in dit ver

band van ‘pluspakketten’. Gezien het feit dat de WOR uit 1971 stamt 

moge het duidelijk zijn dat in veel bedrijven deze (bovenwettelijke) 

pluspakketten een forse omvang bereikt hebben. Er zijn desondanks 

geen voorbeelden gevonden van bedrijven waarbinnen bestuurders 

en or samen met de stofkam door routines en afspraken zijn gegaan: 

wat is zinvol en wat niet. Dit is 

zeer begrijpelijk vanuit de op

tiek dat beide partijen de me

dezeggenschap nodig hebben 

en niemand het aandurft om 

de uitingsvormen daarvan 

ter discussie te stellen. Het is 

evengoed onbegrijpelijk van

uit de wetenschap dat or’en vaak onderbezet zijn en niet aan alle on

derwerpen die ze zouden moeten oppakken toekomen en orleden 

klagen over tijdgebrek. Opschoning van activiteiten in het kader van 

de WOR binnen bedrijven (en instellingen) leidt volgens ons niet tot 

minder medezeggenschap, maar waarschijn lijk wel tot een betere, 

effectievere interactie tussen leiding en werknemers.

Proefmeting
Manshanden sluit zijn betoog af met de opmerking dat het hier 

om halfslachtig onderzoek zou gaan. Dat kan alleen slaan op het 

feit dat het een proefmeting betrof, niet op de door hem slechts 

ten dele beschreven (en begrepen?) methode. Eerste doel van ons 

onderzoek was een methode 

uit te proberen (en al gaande 

te verbeteren) om overige na

levingskosten van bestaande 

wetgeving in kaart te brengen. 

Het rapport wordt dan ook af

gesloten met aanbevelingen 

om tot een volledige meting 

te komen, waaraan alle partijen, dus niet alleen ondernemers, iets 

kunnen hebben. Deze methode wijkt af van de gangbare methode 

om administratieve lasten te meten. 

TElEWErkEN

Naschrift Niko Manshanden
Hoewel Regioplan mijn bijdrage in het vorige nummer van 

Zeggenschap afdoet als ongenuanceerd, gaan de onderzoekers niet 

in op de hoofdlijnen van mijn kritiek. Zij vatten hun onderzoek nog 

eens samen en stellen dat ik er weinig van begrepen heb. Mijn groot

ste kritiek is dat de probleemstelling van Regioplan alleen de kosten 

van de WOR betreft. Sociale wetgeving, waar de WOR toe behoort, 

is een politiek beladen onderwerp. Over het algemeen willen werk

gevers dergelijke wetgeving tot een minimum beperken, daarin on

dersteund door de liberale politieke wind die medio jaren negentig 

(het aantreden van het eerste paarse kabinet onder leiding van Wim 

Kok) in Den Haag waait. Ik kan me natuurlijk vergissen, maar zou het 

toeval zijn dat de opdracht voor dit onderzoek komt van Actal, dat 

door het paarse kabinet in 1998 is ingesteld en onder voorzitterschap 

staat van de liberaal Robin Linschoten?

Regioplan geeft met dit onderzoek een voorzet sociale wetgeving 

te verslechteren. Daar lijken de onderzoekers ook geen moeite mee 

te hebben, gezien hun pleidooi om de stofkam door de routines 

en afspraken te halen. Omdat volgens de onderzoekers “or’en vaak 

onderbezet zijn en niet aan alle onderwerpen die ze zouden moe

ten oppakken toekomen en orleden klagen over tijdgebrek” – wat 

in mijn ogen met elkaar samenhangt – kunnen ze maar beter hun 

activiteiten in het kader van de WOR opschonen. Je zou het natuur

lijk ook kunnen omdraaien. Als een werkgever zorgt voor voldoende 

faciliteiten (zoals vervanging op de reguliere werkplek van het orlid 

als hij met orwerk bezig is) en het orwerk als goede carrièrestap 

binnen de onderneming ziet, zullen er minder onderbezetting en 

tijdgebrek zijn, en kunnen or’en wel al hun taken vervullen.  

De onderzoekers gaan ervan uit dat de werkgevers zelf al de baten 

van medezeggenschap zien. Hoewel ik dat betwijfel – ik ken veel 

werkgevers die medezeggenschap eerder als wettelijke lastpost zien 

dan als toegevoegde waarde voor de onderneming , is het mij on

duidelijk waarom die baten dan niet worden meegenomen in het 

onderzoek. Als je het zo belangrijk vindt een bedrijfseconomische 

redenering op medezeggenschap los te laten, dan moet je wel de 

kosten èn baten in kaart brengen. Maar nog beter zou het zijn om 

helemaal geen bedrijfseconomische analyses op medezeggenschap 

los te laten. Medezeggenschap gaat over machtsverhoudingen bin

nen de onderneming. Het is een democratisch principe, en daar past 

het niet bij om dat in een kosten en batenperspectief te plaatsen. 

Dat doen we ook niet bij de Tweede Kamer, en zelfs niet bij door het 

kabinet ingestelde adviescolleges als Actal.  

Kea Tijdens is onderzoekscoördinator bij AIAS, 

Universiteit van Amsterdam. Maarten van 

Klaveren is senior onderzoeker/consultant bij 

STZ advies & onderzoek, Eindhoven
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