1 op 3 ambtenaren werkt thuis
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Van de 70.000 ambtenaren op de federale overheidsdiensten doen er nu al 21.288 een beroep op telewerk. En de limieten van het
thuis werken zijn volgens de federale regering nog lang niet bereikt. “Iedereen lachte mij uit toen we daar in 2009 mee starten, en
kijk nu”, zegt grondlegger en topambtenaar Frank Van Massenhove.
Geen lange files, in alle rust thuis eens stevig doorwerken, of zelfs 's namiddags op het gemak de kinderen ophalen en in ruil 's avonds
wat langer werken, de voordelen van telewerk spreken intussen al voor zich. “En toch is het echt niet zo lang geleden dat we er bij de
overheid mee begonnen”, zegt een trotse Frank Van Massenhove. “Toen dacht iedereen dat we maximaal één op twintig ambtenaren
zouden kunnen overtuigen, nu staan we volgens mij al bij de wereldtop.”
Dat blijkt nu ook uit nieuwe cijfers van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). In zeven jaar tijd boomde het aantal
telewerkers. In 2009 waren dat er nog maar 1.027, in 2016 zijn er het al 21.288. Een complete aardverschuiving. En volgens CD&VKamerlid Franky Demon, die de cijfers opvroeg bij Vandeput, is de grens nog lang niet bereikt, dankzij de nieuwe wet voor werkbaar
werk. “Vooral de jonge generatie heeft snel de grote voordelen ingezien, terwijl de oudere generatie nog wat achterblijft”, zegt hij. “We
moeten ook de leidinggevenden nog meer warm maken voor het telewerk, zodat ze het zelf ook stimuleren in plaats van te wachten tot
de ambtenaren het zelf komen vragen.” (zie kader)
Nog een gigantische marge
Ook Van Massenhove geeft aan dat de limiet van telewerken nog lang niet bereikt is. “We hebben het experiment al gedaan: 92
procent van de ambtenaren kan daar in principe een beroep op doen. Er is dus nog een enorme marge, al moeten we natuurlijk
niemand verplichten”, zegt hij. Het betekent volgens de topambtenaar ook niet dat de ambtenaren dan continu thuis zitten. “Ze werken
dan bijvoorbeeld eerst wat thuis en gaan na de file naar Brussel voor een vergadering. Of ze vertrekken wat vroeger en halen hun
kinderen eerst nog op aan school. De behoefte zal ook altijd blijven om in contact te blijven met de collega's.”
Van Massenhove zwaait daarbij ook de lof van bevoegd minister Vandeput, die van meet af aan heel geïnteresseerd was in het
concept. CD&V wijst dan weer naar de nieuwe wet op werkbaar werk die het telewerk verder moet aanmoedigen. Ook de overheid
vaart er wel bij, onder meer door besparingen op nieuwe kantoorgebouwen. “Die zijn tegenwoordig nog maar voorzien op 80 procent
van het aantal werknemers, omdat ze er al van uitgaan dat 20 procent toch zal telewerken”, zegt Marc Saenen van de christelijke
vakbond ACV. “Nu zijn ze ook voort aan het experimenteren met satellietwerken. Op termijn kan het zijn dat een ambtenaar straks een
heel jaar helemaal niet meer op zijn standplaats komt werken.”
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