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GreenDeal
Als minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling 
en Green Deal is voor mij het toepassen van de principes van 
duurzame ontwikkeling en het garanderen van duurzaamheid 
in alle domeinen van de maatschappij uitermate belangrijk 
om een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale 
maatschappij in harmonie met het milieu en veilig voor de 
gezondheid te bewerkstelligen!

De pijnlijke pandemie en de verschrikkelijke natuurrampen 
die we hebben meegemaakt, vooral in het zuiden van het land, 
bevestigen (voor zover dat nog nodig was) dat het meer dan 
ooit tijd is om te kiezen voor oplossingen die een antwoord 
bieden op onze uitdagingen op het gebied van klimaat, milieu 
en duurzame ontwikkeling.

Met de Covid-19 crisis zijn nieuwe manieren van werken 
ontstaan, zoals telewerken, die onmisbaar lijken te worden 
in de arbeidsmarkt van de toekomst.

De vraag die ons vandaag samenbrengt, is of deze nieuwe 
manier van werken een duurzame oplossing is: kan het 
(deeltijds) telewerken, dat deel uitmaakt van het “nieuwe 
normaal”, een oplossing bieden voor onze klimaatuitdaging. 
Kunnen we via telewerken onze uitstoot van vervoer 
terugdringen en onze mobiliteitsproblemen verminderen? 
Of had de overconsumptie van energie verbonden aan het 
telewerken net een negatieve impact op het klimaat? 

Anderzijds heeft telewerk bepaalde ongelijkheden benadrukt. 
De pandemie heeft de digitale kloof immers vergroot en 
traditionele genderpatronen opnieuw de kop doen opsteken. 
Volgens een studie van de VUB besteedden vrouwen gemiddeld 
genomen dagelijks een half uur meer aan huishoudelijke 
taken dan mannen. Het coronaverlof, een maatregel ingesteld 
om de combinatie van zorg en werk mogelijk te maken voor 
gezinnen met kinderen, werd voor 75% opgenomen door 
vrouwen. Dat is 17% meer dan bij de gebruikelijke verloven 
van tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Wereldwijd werd 
de kans op werkloosheid voor vrouwen dubbel zo groot en het 
huiselijk geweld kende vermoedelijk een stijging met 20%, een 
opmars zo steil dat de VN sprak over een ‘schaduwpandemie’. 
Dramatische gevolgen van de lockdowns die we ook in België 
waarnamen.

Om deze tweespalt en deze pijnpunten van naderbij te 
bekijken, ondersteunde het Federaal Instituut voor Duurzame 
Ontwikkeling met mijn welbevinden het projectvoorstel 
“Telewerk in functie van duurzaamheid in een post-Covid19-
tijdperk: de vrouwenbeweging op scherp!”. In het kader 
van dit project werd er immers naar de nieuwe realiteit op 
de arbeidsmarkt gekeken vanuit een dubbel perspectief:  
de inspanningen die nodig zijn op het vlak van klimaat en de 
inspanningen nodig om rekening te houden met de sociale 
uitdagingen. 

Deze brochure vormt de neerslag van deze oefening.  
Ze bevat een overzicht aan beleidsaanbevelingen voor een 
klimatologisch en sociaal duurzame toekomst vanuit een 
feministisch perspectief. Daarnaast zullen er podcasts worden 
verspreid met interviews met op de dag aanwezige expert.e.s 
en deelne.e.m.st.ers. 

Ik ben ervan overtuigd dat een transparant proces, collec-
tieve intelligentie en de pluraliteit van perspectieven, sleu-
telelementen zijn voor een succesvolle transitie. Dit houdt 
met name in dat burgers meer bij deze discussies worden 
betrokken. Ik neem de hier geformuleerde aanbevelingen 
dan ook graag ter harte bij de uitstippeling van mijn beleid.

Zakia Khattabi, 

Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, 
Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
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Op 8 oktober 2021 organiseerde Amazone een colloquium 
met de medewerking van de Nederlandstalige en Franstalige 
koepel van de vrouwenbeweging en specialiste.s/n op het vlak 
van mobiliteit en klimatologische duurzaamheid, voorbereid 
door de samenstelling van een thematische bibliografie. Op 
basis van lezingen, uitwisseling en kruisbestuiving tussen ideeën 
van deelne.e.m.st.ers met diverse achtergronden tijdens drie 
parallelle workshops en een slotdebat met expertes, werd er 
nagedacht over manieren om een gelijkwaardige en duurzame 
toekomst te garanderen.thématique. 
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Telewerk in functie van duurzaamheid 
in een post-Covid19-tijdperk 
de vrouwenbeweging op scherp!

Amazone, 8 oktober 2021

De Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB) 
is een «koepel»-vereniging die een vijftigtal Franstalige 
vrouwenorganisaties met verschillende filosofische en 
ideologische achtergronden samenbrengt. De CFFB is 
pluralistisch, intercultureel en intergenerationeel van 
signatuur. Het werk binnen de vzw gebeurt hoofdzakelijk 
op vrijwillige basis. De CFFB strijdt tegen elke vorm van 
onderdrukking en discriminatie van vrouwen. De CFFB 
wil als organisatie voor volwasseneducatie vrouwen en 
vrouwenverenigingen van alle achtergronden, strekkingen 
groeperen, verenigen en vertegenwoordigen teneinde hun 
rechten en hun sociale, culturele, politieke en economische 
belangen te bevorderen, met inachtneming van hun 
autonomie. De CFFB werkt samen met andere verenigingen, 
organisaties, instellingen, privé- of openbare instanties, op 
federaal, communautair, regionaal en internationaal niveau. 
De CFFB spitst haar werkzaamheden en inspanningen toe 
op: een evenwichtiger vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen in alle sferen van het openbare leven; de installatie 
van de «gelijkheidsreflex», d.w.z. gendermainstreaming in 
alle aspecten van het leven; de verbetering van de situatie van 
vrouwen in het economische en sociale leven; de bestrijding 
van alle vormen van geweld tegen vrouwen, met inbegrip 
van vrouwenhandel; de gezondheid en levenskwaliteit van 
vrouwen; en solidariteit met vrouwen in ontwikkelingslanden. 
De (ad hoc) werkgroepen van de CFFB geven adviezen, doen 
voorstellingen en formuleren standpunten ten aanzien van 
de bevoegde overheden. 
Meer informatie:  https://www.cffb.be/

De promotor

Amazone vzw is het Kruispunt Gendergelijkheid, gelegen in hartje Brussel. Een visionair concept, dat vorm kreeg in het 
enthousiasme van de Vierde Wereldvrouwenconferentie (Peking, 1995) om erkenning te geven aan hun inzet voor gendergelijkheid 
van het vrouwenmiddenveld. Amazone biedt aan vrouwenorganisaties en aan alle actoren op het vlak van gendergelijkheid een 
unieke plaats voor publiek debat rond vragen over gendergelijkheid en feminisme. Het creëren van synergieën en het bundelen 
van krachten uit de vrouwenbeweging zijn de sleutelwoorden van haar werking. Amazone stelt kantoren en een infrastructuur 
ter beschikking van een vijftiental Nederlandstalige en Franstalige “verenigingen-bewoonsters”. Het Amazonegebouw beschikt 
over congresfaciliteiten en de vzw beheert een duurzaam sociaal restaurant. Het Amazone Documentatiecentrum, eveneens 
opgericht in 1995, focust zich op genderbeleid (beleidsdocumenten en door overheden gefinancierde studies) en op de bijdragen 
van de Franstalige en Nederlandstalige genderactoren waaronder de vrouwenbeweging. Het Amazone Documentatiecentrum 
is partner van het RDC (Resource and Documentation Centre) van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid in Vilnius.   
Meer informatie: http://www.amazone.be

Onze partners
De Vrouwenraad is de overkoepelende organisatie 
voor verenigingen die werken aan gelijke kansen 
voor vrouwen en mannen binnen een meerstemmige 
samenleving. De Vrouwenraad informeert, gaat in 
overleg, stimuleert het maatschappelijk en politiek 
debat en oefent druk uit op het beleid. Zo vormen 
we niet alleen het aanspreekpunt voor de overheid, 
maar bundelen we ook de krachten van onze leden 
om zo hun impact te vergroten. Als koepel streven 
we samen met onze leden naar politieke, sociale 
en economische gelijkheid waarbij vrouwen en 
mannen gelijke macht hebben om de maatschappij 
en hun eigen leven vorm te geven met oog voor 
duurzame ontwikkeling, en dit alles met een 
intersectionele blik. 
Meer informatie: http://www.vrouwenraad.be.

Transitie Tervuren is een vzw geïnspireerd op het door Rob Hopkins 
ontwikkelde model voor Transition Towns. Het doel van Transitie 
Tervuren is een gemeenschap te zijn die bewijst dat de mensheid 
een duurzame manier van leven kan creëren door geloofwaardig over 
te schakelen naar 100% van de huishoudens en organisaties 1) CO2 
neutraal en 2) afvalvrij te maken. Er bestaan bijvoorbeeld werkgroepen 
rond klimaat, Zero Waste en voedsel & landbouw (inclusief De Hazelaar, 
een gemeenschapstuin volgens de principes van permacultuur). Meer 
informatie: http://www.transitietervuren.be

Moderatrice :   Kathelijne Verboomen,  
Director Kenniscentrum & Legal 
Services Acerta

8.50-9.10u.  Onthaal

9.10-9.20u.   Welkom door Anick Xhrouet,  
directrice Amazone

9.20-9.30u.   Videotussenkomst van minister  
Petra De Sutter, federale vicepremier  
en minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven

9.30-10.00u.   Duurzaam werken na Covid-19: de rol 
van telewerk / Marijke Verbruggen, 
KULeuven. Onderzoekseenheid Work 
and Organisation Studies

10.00-10.30u.   Telewerk: een droomscenario voor 
vrouwen? / Annalisa Casini, UCLouvain. 
Faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation

10.30-10.45u.  Q & A

10.45-11.15u.  Koffiepauze 

11.15-11.45u.  Telewerken inclusief organiseren /  
Jan Waeben, Odisee Hogeschool

11.45-12.15u.   Vergaderingen spreken voor zich: 
ongelijkheden op de werkvloer /  
Sophie Thunus, UCLouvain. Faculté de 
santé publique, Institut de recherche 
santé et société (IRSS)

12.15-12.30u.  Q & A

12.30-13.30u.  Lunch

13.30-14.30u.  Simultane workshops

 •  Workshop 1:  
Telewerken: een feministisch 
perspectief  
Kim De Weerdt, Vrouwenraad vzw  

 •  Workshop 2:  
Telewerken, een nieuwe avatar op de 
arbeidsmarkt ?  
Dominique De Vos, CFFB asbl  

 •  Workshop 3:  
Telewerken: de duurzame oplossing ? 
Fons Feekes, Transitie Tervuren vzw 

14.30-15.00u.  Koffiepauze

15.00-15.30u.   Presentatie van de conclusies  
van de workshops

15.30-16.30u.    Debat met in panel:
 •  Lydia Desloover, Schepen in St-Joost-

ten-Node en directeur Effie Belgium 
 •   Laurence Jacobs, Business 

relationship officer Agoria en 
ambassadrice van “Women in tech”

 •   Liesbeth De Wilde, Dra VUB. MOBI
 •  Gaëlle Demez, diensthoofd en 

verantwoordelijk ACV Vrouwen 

Livestreaming van het voormiddagprogramma, de 
presentatie van de conclusies van de workshops en het 
slotdebat. Vertaling NL/FR gedurende de ganse dag.
De presentaties, de live streaming en de podcasts en de 
podcasts zijn terug te vinden via dit artikel op de website 
van Amazone:    
https://www.amazone.be/nl/telewerk-in-functie-van-
duurzaamheid-in-een-post-covid-19-tijdperk-de-resultaten-
van-de-studiedag-op-8-10

mee
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Telewerken: een hefboom voor gendergelijkheid?
Op 8 oktober 2021 verleende de Vrouwenraad zijn medewerking 
aan de studiedag ‘Telewerk in functie van duurzaamheid in 
een post-Covid 19-tijdperk’ , een initiatief van Amazone, het 
ontmoetingscentrum van vrouwenorganisaties. 

We merken alvast op dat met de ondersteuning van de 
minister van Ambtenarenzaken het engagement om aandacht 
te besteden aan de verankering (ambtenarenzaken) en 
omkadering van telewerk (domein werk), zoals vastgelegd 
in het federaal plan voor gendermainstreaming1, geen 
dode letter blijft. Het staat buiten kijf dat telewerk sinds de 
coronacrisis niet meer weg te denken is uit onze samenleving 
en dat het een ontegensprekelijke impact heeft op zorg- 
en arbeidspatronen van iedereen in het algemeen en op 
gendergelijkheid in het bijzonder.

Tijdens de werkgelegenheidsconferentie van 8 en 9 september 
werd al gestart met de oplijsting van agendapunten die de 
overheden en de sociale partners dringend moeten aanpakken. 
Telewerk kwam ook aan bod in de zin van het herdenken van 
de organisatie van hybride werk (kantoor/telewerk) op een 
duurzame manier om de productiviteit, de innovatiekracht en 
het welzijn van de werknemers te verhogen. De klemtonen 
moeten daarbij liggen op het evenwicht tussen werk en privé, 
het digitaal werk en deconnectie en op de gevolgen van de 
coronacrisis (hoe de band tussen de collega’s onderling 
bewaren en met de onderneming plus hoe de zin in het werk 
behouden?).

De vier stellingen die Kim De Weerdt, kersvers directeur van 
Vrouwenraad, in de namiddagworkshop van deze studiedag 
aan de deelnemers voorlegde liggen in het verlengde van 
bovenstaande klemtonen. Uit dit debat leiden we een aantal 
aanbevelingen af om deze ‘nieuwe’ werkvorm een meer 

duurzaam karakter te geven waarbij van meet af aan het 
genderperspectief met oog voor intersectionaliteit voldoende 
verankerd is.

Telewerk: een oplossing voor de combinatie van werk en privé?
Het staat enerzijds vast dat telewerk voordelen oplevert op 
individueel niveau: tijdswinst door uitsparing verplaatsingstijd, 
meer flexibiliteit bij de eigen werktijdorganisatie… Maar 
onderzoek2 wijst ook op moeilijkheden inzake het bewaken 
van eigen grenzen: de grotere flexibiliteit en autonomie 
die met telewerk gepaard gaan, resulteren immers vaak 
in een grotere arbeidsintensiteit en langere werktijden, 
met negatieve gevolgen voor het evenwicht tussen werk en 
privéleven van werknemers. Lange werktijden en het gevoel 
van isolement, in combinatie met het toegenomen gebruik 
van online controle- en toezichtmethoden, kunnen ook een 
negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid 
van telewerkers, naast kwesties van privacy. Tegelijkertijd 
kan een gebrek aan ruimte en ergonomisch verantwoorde 
apparatuur de fysieke gezondheidsrisico’s voor telewerkers 
vergroten. Vrouwen die telewerken, lopen ook een hoger risico 
op huiselijk geweld.

Anderzijds is er nood aan structurele oplossingen: werken aan 
cultuuromslag, structurele belemmeringen wegwerken om 
onbetaalde huishoudelijke taken eerlijker te verdelen (bv. de 
Europese richtlijn ‘Work-Life Balance’3 snel en doeltreffend 
ten uitvoer brengen), inzetten op digitale vaardigheden, 
onderzoek naar de gendergerelateerde gevolgen van en de 
voorwaarden voor telewerken in omstandigheden die niet 
door de pandemie worden gedomineerd …. Een duurzame 
verankering van telewerk en flexibele werkschema’s via 
verminderde arbeid maken deel uit van deze richtlijn.

Tijdens de workshop kwam duidelijk naar boven dat een 
telewerkbeleid noodzakelijk is maar dat dit enkel doeltreffend 
en efficiënt kan zijn indien dit beleid ingebed is binnen de 
organisatie van een bedrijf waar reeds een cultuur van inclusie 
aanwezig is.  

CO2

(M/V/X)
DE NEERSLAG VAN DE WORKSHOPS 

Workshop 1.   Telewerken: een feministisch perspectief   
onder de coördinatie van Kim De Weerdt, Vrouwenraad vzw 

1  https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/federaal_plan_gm_2020-
2024_nl.pdf

2   Federaal Plan Gender mainstreaming (2020-2024), p. 4 en p. 6 (geraadpleegd op  
18 oktober 2021)  
EP, The impact of teleworking and digital work on workers and society. Special 
focus on surveillance and monitoring, as well as on mental health of workers, 
april 2021 (geraadpleegd op 18 oktober 2021) https://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/STUD/2021/662904/IPOL_STU(2021)662904_EN.pdf

3  De EU-Lidstaten moeten de bepalingen van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers uiterlijk tegen 2 augustus 2022 
in nationaal recht omzetten.

Kim De Weerdt studeerde Romaanse Taal- en Letterkunde en 
Vrouwenstudies in Brussel, Antwerpen en Aix-en-Provence. 
Sinds februari ’21 werkt ze voor de Vrouwenraad, waar ze als 
nieuwe directeur met een intersectionele blik samen met het team 
hoopt de vinger aan de pols te kunnen houden en een inclusief 
feminisme nastreeft. 

Daarvoor werkte Kim vele jaren in de beeldende kunstensector 
en het deeltijds kunstonderwijs, waarvoor ze meerdere 
internationale artistieke projecten en samenwerkingen met focus 
op de MENA-regio coördineerde. Meerstemmigheid is voor haar 
ontzettend belangrijk, het leert ons te luisteren en te kijken met 
een open blik opdat we steeds zouden bijleren van elkaar.
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DE AANBEVELINGEN 

Sociale duurzaamheid 

Vrouwenraad

 
1.  Maak van de aanpak van genderongelijkheid in 

telewerkbeleid een onderdeel van een structurele aanpak 
van arbeidsongelijkheid op de arbeidsmarkt en betrek 
middenveldorganisaties bij deze hervorming

2.  Zet gendergelijkheid, gelijke beloning en collectieve 
arbeidsduurvermindering op de agenda als opstap naar 
een meer evenwichtige verdeling van zorgtaken thuis en 
vermindering van zorgstress

3.  Zorg ervoor dat bedrijven en organisaties genderstereo-
typen en gendervooroordelen aanpakken en zorgen voor 
een organisatiecultuur en een werkomgeving die inclusief 
en aantrekkelijk is voor iedereen

4.  Geef werknemers (m/v/x) de mogelijkheid om zowel 
carrière als leerflexibiliteit op te bouwen in functie van 
de ontwikkeling van hun digitale en technologische 
vaardigheden. Werknemers in kleine bedrijven moeten 
de ruimte krijgen om hierover met hun werkgever te 
onderhandelen

5.  Zorg voor een transparant promotiebeleid waarbij 
presenteïsme en zichtbaarheid voorgoed verdwijnen als 
criteria van betrokkenheid en promotie

6.  Voorzie een gedragscode waarbij verwachtingen 
over deconnectie en het gebruik van digitale 
communicatiemiddelen worden vastgelegd

7.  Vraag dat de overheid een promotiecampagne ontwikkelt 
om meer ruchtbaarheid te geven aan de wet op deconnectie

8.  Zorg ervoor dat het volledige spectrum van ondersteunende 
diensten kan worden ingeschakeld bij geweldsituaties en 
handhaaf de wetgeving inzake de bestrijding van geweld 

9.  Treed doeltreffend op tegen geweld en seksuele intimidatie 
op de werkplek, ook in de context van telewerken. Een 
integriteitscode heeft ook oog voor het voorkomen van 
online geweld. De thuiswerkplek is ook een ‘veilige’ 
werkplek

10.  Moedig de sociale partners aan en steun hen om beleid 
ter voorkoming van familiaal geweld te ontwikkelen, onder 
meer door specifieke gezamenlijke acties te ontplooien 
en door adequate monitoring- en rapportagesystemen 
aan te bieden, ook en vooral voor werken op afstand.

Conseil des femmes francophones de Belgique

 
1.  Zorg voor het behoud van het vrijwillig en omkeerbaar 

karakter van telewerken
2.  Onderhandel vooraf, vooraleer er wordt overgegaan tot 

telewerken, over de regeling van de werktijden 
3.  Respecteer het privéleven en het recht op deconnectie
4.  Garandeer het recht op een betoelaging ter vergoeding 

van de werkelijke kosten van werkne.e.m.st.ers
5.  Analyseer de specifieke risico’s voor het welzijn, de 

gezondheid en de veiligheid van vrouwen en mannen
6.  Verschaf opleiding en tools voor informaticatoepassingen 

en voorzie in vorming rond energiebesparing bij het 
internetgebruik

7.  Evalueer op regelmatige en objectieve manier de 
toepassing van de telewerkomstandigheden in het kader 
van de sociale dialoog   

8.  Garandeer voldoende plaatsen in de kinderopvang en 
buitenschoolse opvang, zelfs in tijden van crisis 

9.  Stem het aanbod van het openbaar vervoer af op de 
behoeften van zowel bedrijven als werkne.e.m.st.ers 

10.  Voer ouderschapsverlofregelingen in waarbij vaders meer 
betrokken worden

Mobiliteit en  
klimatologische duurzaamheid

Transitie Tervuren
 
1.  Vervang bedrijfswagens door een mobiliteits- én 

telewerkbudget, dat medewerk.st.ers stimuleert om 
minder perverse keuzes te maken (grote auto voor 
vakantie) en met name thuiswerken compenseert in plaats 
van penaliseert

2.   Verplicht telewerkende bedrijven tot het volgen/geven 
van (evidence-based) trainingen en tot het invoeren van 
maatregelen om de CO2-uitstoot van het internetgebruik 
te beperken

3.  Stimuleer innovaties om CO2-uitstoot door internetgebruik 
(wereldwijd al ter grootte van de CO2-uitstoot van het 
gehele UK) én van de daarvoor benodigde apparaten (die 
vaak continue aanstaan) te beperken

4.  Ontmoedig Europees vliegverkeer, zodat juist daar waar 
telewerken een sterk positief effect heeft (minder onnodig 
vliegen) de CO2-uitstoot verminderd wordt

5.  Stimuleer nieuwe vormen van arbeidsorganisatie die een 
alternatief bieden voor de hiërarchische command & control 
aanpak.

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/federaal_plan_gm_2020-2024_nl.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/federaal_plan_gm_2020-2024_nl.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662904/IPOL_STU(2021)662904_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662904/IPOL_STU(2021)662904_EN.pdf
http://werkne.e.m.st
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Daarnaast staat het buiten kijf dat onze overheid het 
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 
over ‘Telewerken en gendergelijkheid’4 meeneemt in alle 
regelgeving m.b.t. telewerk omdat het de vinger legt op het 
voorkomen van een grotere onevenwichtige verdeling van 
onbetaalde zorg en huishoudelijke taken en telewerken tot 
motor maakt van gendergelijkheid. Met andere woorden, 
structurele belemmeringen om te komen tot een grotere 
gendergelijkheid moeten eerst weggewerkt worden. Hierbij 
geldt dat de verantwoordelijkheden van de aanpak verdeeld 
worden over verschillende actoren zoals de overheid, de 
sociale partners, de bedrijven en de werknemers zelf.

De aanpak van genderongelijkheid in telewerkbeleid is een 
onderdeel van een structurele aanpak van arbeidsongelijkheid 
op de arbeidsmarkt. Deze aanpak dient deel uit te maken 
van een macro-economisch beleid van een land waarbij 
middenveldorganisaties, waaronder vrouwenorganisaties, 
effectief betrokken worden bij de opstelling, de uitvoering 
en de evaluatie van hervormingsprogramma’s (fiscaliteit 
en sociale zekerheid) in de context van economisch beleid, 
operationele programma’s enz.

Gendergelijkheid dient hoog staan op de agenda van de 
collectieve onderhandelingen om arbeidsomstandigheden 
en de loonkloof in zowel inkomens als pensioenen 
aan te pakken. Hierbij pleiten we voor een collectieve 
arbeidsduurvermindering voor iedereen. Dit als opstap 
naar een meer evenwichtige verdeling van zorgtaken thuis 
en vermindering van zorgstress.

Bedrijven en organisaties dienen genderstereotypen en 
gendervooroordelen aan te pakken en te werken aan 
een organisatiecultuur waarbij een werkomgeving wordt 
aangeboden die inclusiever en aantrekkelijker is voor 
iedereen.

Werknemers (m/v/x) die niet achter willen blijven in de race 
om digitale en technologische vaardigheden, moeten de 
mogelijkheid krijgen om zowel carrière als leerflexibiliteit 
op te bouwen. Voor kleine bedrijven is het van belang 
dat werknemers de ruimte krijgen om hierover met hun 
werkgever te onderhandelen.

Strikte afspraken over o.a. connectiviteit/promotie/ 
presenteïsme
Het risico op langer werken werd hierboven al aangehaald. 
We kunnen terecht de vraag stellen of we momenteel niet 
langer werken dan ooit omdat we via het digitale werken de 
mogelijkheid krijgen om op elk moment van de dag te reageren 
op een e-mail of een bericht. Heeft de fysieke aanwezigheid 
of zichtbaarheid van een werknemer op de werkvloer zich 
verplaatst naar een digitaal presenteïsme? Moeten we 
ervan uitgaan dat deze connectiviteit ofte presenteïsme een 
criterium is van betrokkenheid in het algemeen en van een 
promotiebeleid in het bijzonder? Vooral het laatste werd sterk 
in twijfel getrokken op de workshop en getuigt eerder van 
gedateerde ouderwetse praktijken van een promotiebeleid. Ook 
internationale experten gaan ervan uit dat aan presenteïsme 
zowel fysiek als digitaal voor goed vaarwel wordt gezegd.5  
Zichtbaarheid as such is geen garantie op ‘goede’ prestaties, 
laat staan dat het een criterium zou zijn voor promotie. In een 
kenniseconomie is ‘productiviteit’ sowieso al moeilijk te meten. 
Toch zit de schrik er bij de meeste thuiswerkers nog in dat 
ze minder snel een promotie zullen krijgen of een opleiding 
zullen mogen volgen dan collega’s die zich wel nog regelmatig 
laten zien op de werkvloer.6 Tijd dus om paal en perk te stellen 
aan deze opvatting (en praktijk). Als het telewerkbeleid hierbij 
kan helpen dan is dit mooi meegenomen.

Als het van de wetgever afhangt zijn er alvast grenzen aan de 
connectiviteit. Sinds 9 april 2018 is het bij wet7 (wetgeving Kris 
Peeters) verplicht om binnen het Comité voor Preventie en 
Bescherming op het Werk (of met de vakbond, of rechtstreeks 
met de werknemers bij afwezigheid van voorgaande) 
regelmatig te overleggen over deconnectie en het gebruik 
van digitale communicatiemiddelen. Uit de workshop bleek 
dat deze regelgeving niet door iedereen gekend is.
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8  Dit vernemen we uit het rapport van de Stichting Innovatie en Arbeid (SERV) over 
Werkbaar werk en Het Nieuwe Werken (juni 2020) (geraadpleegd op 18 oktober 
2021). Deze bevinding steunt op een analyse op basis van de Werkbaarheidsmonitor 
die de kwaliteit van het werk van de Vlaamse werknemers in kaart brengt. 

4  Het Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over ‘Telewerken en 
gendergelijkheid’ van 24/03/2021 (geraadpleegd op 18 oktober 2021)

5 Nieuwsbrief Jobat van 20 oktober 2021 (geraadpleegd op 20 oktober 201)
6  Stijn Baert e.a., The COVID-19 Crisis and Telework: A Research Survey on 

Experiences, Expectations and Hopes, IZA Institute of Labor Economics, 
Discussion Paper Series, IZA DP No. 13229, May 2020

7  26 MAART 2018. - Wet betreffende de versterking van de economische groei en 
de sociale cohesie (geraadpleegd op 20 oktober 2021)

We gingen eveneens grasduinen in de publicaties van de 
Stichting Innovatie & Arbeid (SERV) en vonden volgend 
citaat waarin me snel een antwoord lazen op de impact van 
(structurele) bereikbaarheid op de werkbaarheid van de 
werknemer.

“Het Nieuwe Werken -ingevuld als structureel bereikbaar zijn, 
telethuiswerken en/of werken in open kantoren – impliceert 
niet automatisch een hogere werkbaarheid.”8 Structurele 
bereikbaarheid blijkt van doorslaggevender belang te zijn voor 
werkbaar werk dan het telewerken as such. De kansen voor 
onevenwicht in de werk-privécombinatie liggen telkens hoger 
wanneer werknemers structureel bereikbaar zijn, ongeacht 
hun situatie op het vlak van telethuiswerken. Frequent 
telethuiswerk combineren met structurele bereikbaarheid is 
de meest ongunstige combinatie voor werk-privéconflicten. 
Kenmerken die verband houden met de arbeidssituatie blijken 
bepalender te zijn op de werkbaarheid dan het telethuiswerk. 
Hierbij doelt men op: hoge taakeisen, ondersteuning, 
bereikbaarheid en pendeltijden. Let wel: ‘frequent’ telewerk 
voorspelt hoe dan ook meer werk-privéconflict. Hierbij is het 
niet onbelangrijk om te benadrukken dat onderzoekers bij 
vrouwen met hoge taakeisen een groter conflict vaststelden 
dan bij mannen. Vrouwen blijken ook frequenter hun e-mails 
buiten de werkuren te beantwoorden dan mannen.

We kunnen op basis van bovenstaande bevindingen besluiten 
dat goede afspraken m.b.t. de werkomstandigheden en 
het promotiebeleid (vooral betreffende bereikbaarheid, 
lees ‘connectiviteit’) zorgen voor meer werkbaar werk en 
doorgroeimogelijkheden dan het telewerken op zich.

Bedrijven zorgen voor: 

•  een transparant promotiebeleid waarbij presenteïsme 
en zichtbaarheid voor goed verdwijnen als criteria van 
betrokkenheid en promotie;

•  een gedragscode waarbij verwachtingen over deconnectie 
en het gebruik van digitale communicatiemiddelen worden 
vastgelegd;

•  een promotiecampagne van de overheid om meer 
ruchtbaarheid te geven aan de wet op deconnectie.

Toegenomen geweld bij telewerk (familiaal en online)
Familiaal geweld is met een derde toegenomen tijdens 
de pandemie, waarbij het verplicht was thuis te blijven en 
thuis te werken, indien mogelijk, om de verspreiding van 
het virus te beperken. Er zijn ook aanwijzingen dat werken 
op afstand heeft geleid tot meer online seksuele intimidatie 
op het werk. Vooral dit laatste is van belang gezien telewerk 
als arbeidsvorm meer en meer een duurzaam karakter 
krijgt. Nationale beleidsmakers kunnen/moeten in dialoog 
en in samenwerking met de sociale partners en relevante 
middenveldorganisaties alles in het werk stellen om elke 
vorm van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen - ook op 
het werk, thuis en online - te bestrijden.  

Bij gewelddadige situaties moet het volledige spectrum van 
ondersteunende diensten worden ingeschakeld.

Wetgeving inzake de bestrijding van geweld moet gehandhaafd 
worden. 

Doeltreffend optreden tegen geweld en seksuele intimidatie 
op de werkplek, ook in de context van telewerken. Een 
integriteitscode heeft ook oog voor het voorkomen van online 
geweld. De thuiswerkplek is ook een ‘veilige’ werkplek.

De sociale partners moeten aangemoedigd en gesteund 
worden om beleid ter voorkoming van familiaal geweld te 
ontwikkelen, onder meer door specifieke gezamenlijke 
acties te ontplooien en door adequate monitoring- en 
rapportagesystemen aan te bieden, ook en vooral voor werken 
op afstand.

Indien je meer wil vernemen over het wetgevend kader  
van telewerk verwijzen we je graag naar het 

Vrouwenraaddossier over telewerk dat je kan opvragen via 
info@vrouwenraad.be.

mailto:info@vrouwenraad.be


De gezondheidscrisis van 2020-2021 bracht een massale 
toename van het voorheen eerder uitzonderlijke telewerk 
met zich mee. Telewerk werd aanvankelijk enkel aanbevolen, 
nadien verplicht, zonder overgang en vooral zonder 
voorbereiding.

De economische gevolgen van de  « COVID »-crisis werden 
met herhaling in de verf gezet door de sociale partners, de 
media en de academic.i/ae. Men sprak over de kosten van 
de gezondheidszorg, de impact op de sociale zekerheid, 
de getroffen sectoren (horeca, persoonlijke verzorging, 
kappers, schoonheidsverzorging, cultuur, enz.), het grotere 
banenverlies1 voor vrouwen afhankelijk van sector en 
plaats, de behoefte aan vrijwillig.st.ers (naaisters, spontane 
solidariteit). 

De sociale gevolgen waren niet minder groot en kunnen 
worden gemeten in termen van verlies aan vertrouwen, 
vermindering van de sociale samenhang, medische en politieke 
onzekerheid, het terugschroeven van arbeidsvoorwaarden en 
de verdeling van huishoudelijke en gezinstaken als gevolg van 
de sluiting van scholen en kinderopvangfaciliteiten (het corona 
ouderschapsverlof werd in overgrote mate door vrouwen 
opgenomen2), de opflakkering van geweld binnen het gezin, 
de moeilijkheid om de ruimte van de woning die de werkplek 
is geworden te delen, en de druk op echtelijke relaties bij in 
stresssituaties.

Volgens verschillende onderzoeken3 is het aantal telewerkers 
in teleworkable sectoren tussen 2019 en 2021 gemiddeld 
gestegen van 19% tot 40%. Alles wijst erop dat telewerk de 
arbeidsverhoudingen voorgoed zal binnendringen, althans 
op deeltijdbasis, en door de overgrote meerderheid van de 
werkne.e.m.st.ers wordt toegejuicht.

Telewerk wordt geregeld door verschillende wetten (wet op 
thuiswerk -1996-, op de arbeidsovereenkomst-1978-, op 
wendbaar en werkbaar werk-2017-) die de basis vormen 
van de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Wanneer 
het telewerk regelmatig en structureel is, vervolledigt CAO 
85 (2005; gewijzigd in 2008) het juridisch arsenaal.

In januari 2021 werd een collectieve arbeidsovereenkomst 
«telewerk» (nr. 149) gesloten waarin werd herinnerd 
aan de hoogdringendheid om tot eind 2021 aanvullende 
maar tijdelijke maatregelen te nemen. Op het moment 
van publicatie van deze tekst zullen de sociale partners 
waarschijnlijk nog bezig zijn met de onderhandeling over 
een nieuwe « post corona » interprofessionele collectieve 
arbeidsovereenkomst (ter vervanging van CAO 85). Telewerk 
werd in de praktijk immers een structureel en duurzaam 
onderdeel binnen ondernemingen en het is van essentieel 
belang dat de rechtszekerheid in de arbeidsverhoudingen 
wordt gewaarborgd. 

Het is misschien net niet te laat om in het verlengde van deze 
studiedag de stem en de mening te laten horen van werkende 
vrouwen en enkele sociale en juridische aanbevelingen 
te formuleren die van belang zijn voor alle telewerkende 
personen, vrouwen en mannen. 

In de eerste plaats kan er niet getornd worden aan het 
vrijwillige en omkeerbare karakter van telewerk en moet 
telewerk het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijk 
akkoord, zonder represailles of nadelen in geval van 
weigering. De basisregels ervan moeten worden vastgelegd 
in het arbeidscontract of -reglement van de onderneming.

De organisatie van de arbeidstijd is van fundamenteel 
belang: eerbiediging van een maximaal aantal gewerkte 
uren en overuren, pauzes en rustperiodes, die voor alle 
werkne.e.m.st.ers in de onderneming gelden (beginsel van 
gelijke behandeling); organisatie van de arbeidstijd met 
aandacht voor zowel de onderneming als de werkne.e.m.st.
er. Een registratie van gewerkte uren geeft automatisch recht 
op deconnectie op basis van duidelijke criteria.

Toezicht: controles van de beschikbaarheid mogen geen 
inbreuk plegen op het privé-leven van gezinnen. Zoals 
aanbevolen in de collectieve overeenkomsten 85 en 149 
moeten ook individuele overeenkomsten over bijvoorbeeld 
flexibele werktijden mogelijk zijn zodat er rekening kan 
gehouden worden met de situatie van bepaalde «kwetsbare» 
werkne.e.m.st.ers4.

Het recht op een vergoeding ter compensatie van de werkelijk 
door de thuiswerk.st.er gemaakte kosten (installatie, 
aansluiting, programma, onderhoud, meubilair, verwarming, 
ventilatie) moet worden vastgesteld vóór de overschakeling 
op telewerk.

Welzijn, gezondheid en veiligheid moeten het voorwerp 
zijn van specifieke risicoanalyses, in samenwerking met 
de preventiediensten en de bedrijfsartsen, en met inbegrip 
van de mogelijkheid van thuisinterventies. Na deze analyses 
moet de werkgever ergonomische voorzieningen treffen voor 
kantoorapparatuur. In dezelfde geest moet het postulaat 
« je moet steeds zo snel mogelijk reageren », dat tot 
hyperactiviteit, stress en uitputting leidt maar uiteindelijk 
ook contraproductief is, worden losgelaten.  

De toepassing van specifieke telewerkmaatregelen moet 
regelmatig en objectief worden geëvalueerd, in samenwerking 
met de belanghebbenden en op alle niveaus van de sociale 
dialoog (d.w.z. in sectoren en bedrijven). Initiatieven van 
bedrijven om werk en gezin te combineren moeten blijvende 
aandacht krijgen en worden aangemoedigd. 

Tegelijkertijd moeten de ondernemingen, om de werkne.e.m.st.
ers in de nieuwe beroepsomgeving te begeleiden, opleiding 
aanbieden, met name in het gebruik van informatica-
instrumenten (in gespecialiseerde openbare of particuliere 
centra), methoden voor de bescherming van gegevens 
(computerhandvest), assertiviteitstraining (spreken in het 
openbaar en virtueel), en manieren om de energie-impact van 
de intensivering van de elektronische communicatiemiddelen 
te verminderen (gebruik van dataplatforms, beperking van 
video’s, voorkeur voor WIFI).

Maar wat nog meer? Het verlies van jobs tijdens de crisis  
van 2020 is een reden te meer om (jonge) vrouwen te 

oriënteren naar sectoren waar er een tekort aan banen 
bestaat (ICT, bouw, ...).

De veralgemening van telewerk, thuis, zet de traditionele 
organisatie van de arbeidsverhoudingen op zijn kop en 
vereist een versterking van de arbeidswetgeving, maar 
ook een herdenking van het mobiliteits-, huisvestings- en 
onderwijsbeleid.  Ongeacht de toestand van de economie 
en de specifieke werkgelegenheidssituatie zullen dus ook 
leidinggevenden op de verschillende bestuursniveaus 
genoodzaakt worden om

-  te zorgen voor voldoende kinderopvangplaatsen van goede 
kwaliteit;

-  te zorgen voor toegang tot onderwijs en naschoolse opvang 
bij elke crisis;

-  na te denken over formules voor ouderschapsverlof 
op lange termijn die vaders meer betrekken bij hun 
gezinsverantwoordelijkheden, bijvoorbeeld kortere verloven 
die financieel beter worden gecompenseerd; 

-  het openbaar vervoer aan te passen aan de reële behoeften 
van werkne.e.m.st.ers en bedrijven en tegelijkertijd 
het aantal niet-werkgerelateerde verplaatsingen te 
verminderen. Maak van de gelegenheid gebruik om de wijde 
verspreiding en de aantrekkelijkheid van bedrijfsauto’s te 
verminderen.

Deze enkele richtsnoeren zijn niet bedoeld om een revolutie 
teweeg te brengen in de arbeidswereld. Zij willen er enkel 
voor zorgen dat er meer rekening wordt gehouden met de 
realiteit van vrouwen en mannen voor wie het soms moeilijk 
is om een bevredigend evenwicht te vinden tussen de eisen 
van hun werkgevers en hun sociale aspiraties, met inbegrip 
van hun gezin.  Deze twee opdrachten mogen elkaar niet in 
de weg staan. Ze moeten elkaar aanvullen in een zo goed 
mogelijke verstandhouding.

DE NEERSLAG VAN DE WORKSHOPS 

Workshop 2.   Telewerken, een nieuwe avatar op de arbeidsmarkt ? 
onder de coördinatie van Dominique De Vos, CFFB asbl 

Dominique De Vos is voorzitster van de Commissie ECO-SOC 
van de Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CCFB) 
en lid van het Bureau van de federale Raad van de Gelijke 
Kansen van Mannen en Vrouwen, waar zij ook voorzitster is van 
de Commissie Sociale Zekerheid. Sinds 2001 is Dominique de 
Belgische vertegenwoordiger in het Europees Raadgevend Comité 
voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (comité van de 
Europese Commissie). Dominique De Vos kan terugblikken op een 
lange loopbaan als directeur van het (federaal) Agentschap voor 
Administratieve Vereenvoudiging (1999-2017). Dominique is lid 
van de Algemene Vergadering van Amazone sinds de oprichting 
van onze vzw.
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4  Cfr. de CAO  nr. 149 van 21 januari 2021 . Om rekening te houden met de combinatie 
werk en privé «  De werkgever neemt passende maatregelen om de verbondenheid 
van de telewerkers met de collega’s en met de onderneming te behouden en 
isolatie te voorkomen. Daarbij besteedt hij bijzondere aandacht aan kwetsbare 
telewerkers. De werkgever kan onder andere goed georganiseerde en beperkte 
terugkeermomenten inplannen met respect voor de sanitaire voorschriften. » . 

1  Cfr L’expansion du télétravail et son impact sur les femmes ,CFFB . L’avis du 23 
mars 2021 vat de resultaten van de nationale en internationale studies (Eurofound ; 
OIT, EIGE) samen en duidt op de moeilijkheden bij telewerken ondervonden door 
werkneemsters, https://www.cffb.be/lexpansion-du-teletravail-et-son-impact-sur-
les-femmes/.

2  66 tot 75 % door vrouwen volgens een rapport van Onem, https://www.onem.be/
sites/default/files/assets/publications/Etudes/2021/19-01-2021_Spotlight_FR.pdf

3   Volgens statbel, varieerden de cijfers van maand tot maand, https://statbel.fgov.
be/nl/themas/datalab/maandelijkse-cijfers-over-de-arbeidsmarkt
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http://werkne.e.m.st.er
http://werkne.e.m.st
http://thuiswerk.st.er
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https://www.cffb.be/lexpansion-du-teletravail-et-son-impact-sur-les-femmes/
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2021/19-01-2021_Spotlight_FR.pdf
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2021/19-01-2021_Spotlight_FR.pdf
https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab/maandelijkse-cijfers-over-de-arbeidsmarkt
https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab/maandelijkse-cijfers-over-de-arbeidsmarkt


Telewerken en duurzaamheid, een prima match?  
Zeker, indien…
De impact van telewerken op het vlak van mobiliteit ligt vooral 
in het feit dat telewerken kan zorgen voor een beperking van de 
autokilometers, het besparen van pendeltijd en het ontlasten 
van de drukke spitsuren. Slechts een deel van het werk leent 
zich voor telewerken, ongeveer 40% van de jobs in België. 
Het percentage telewerkenden bedroeg vóór de COVID-19 
pandemie 20% van de beroepsbevolking en het is tijdens de 
pandemie gestegen tot circa 40% (het maximum). De vraag 
die we ons hier stellen is: wat zou de impact van telewerken 
kunnen zijn op het klimaat ná de COVID-19 pandemie?

De situatie na de COVID-19 pandemie zal niet hetzelfde zijn 
als tijdens de COVID-19 pandemie. Tijdens de coronacrisis, 
zagen we lege rijvakken omdat volwassenen én kinderen 
verplicht thuisbleven. Maar vanwege de nodige negatieve 
gevolgen op sociaal en economisch vlak, vooral voor vrouwen, 
die werden verplicht om de zorg voor de kinderen en hun job 
te combineren, is het in veel gevallen niet eens wenselijk om 
het maximale niveau van telewerken te willen handhaven. 
Schattingen zijn dat na de COVID-19 pandemie telewerkenden 
gemiddeld twee dagen per week thuiswerken. Dat zou dus 
betekenen dat áls het percentage telewerkers op 40% blijft, 
het woon-werkverkeer in vergelijking met de pre-COVID-19 
pandemie af zou kunnen nemen met 20% (de stijging van het 
aantal telewerkers) x 40% (2 van de 5 werkdagen) is circa 8%. 

Deze maximale klimaatwinst (minder CO2 uitstoot door 8% 
minder woon-werkverkeer) wordt echter verminderd door 
andere effecten die de CO2 uitstoot verhogen, zoals:

•  Een toename van ritten die toch uitgevoerd moeten 
worden, maar vroeger gecombineerd werden met allerlei 
boodschappen (trip chaining), terwijl bij telewerken die 
boodschappen nog steeds gedaan moeten worden

•  Een toename van het online shoppen door mensen die 
thuiswerken

•  Een toename van het internetgebruik doordat teams bij 
telewerken veel via video-conferencing vergaderen (1 jaar 
surfen staat gelijk aan 1400 km rijden)

•  Een toename van het elektriciteitsgebruik en het verwarmen 
van de ruimten waar thuisgewerkt wordt (dit negatieve effect 
zal overigens in de komende decennia relatief minder worden 
naar mate het huizenbestand een lagere EPC-waarde krijgt).

De impact van telewerken op het klimaat zal mede afhankelijk 
zijn van de mate waarin men erin slaagt het autogebruik 
te reduceren. Dit kan in de hand gewerkt worden door het 
mobiliteitsbeleid van bedrijven zodanig af te stellen dat 
autogebruik wordt ontmoedigd wanneer er duurzamere 
alternatieven voor handen zijn. Daarnaast dienen alternatieve 
vervoersmodi aantrekkelijker te worden gemaakt door zowel 
de werkgever (bv. financiële tussenkomst) als de overheid. 
Een concrete beleidsaanbeveling hiertoe is: salariswagens 
vervangen door een mobiliteits- én telewerk budget, dat 
medewerk.st.ers stimuleert om minder perverse keuzes te 
maken (grote auto voor vakantie) en met name thuiswerken 
compenseert in plaats van penaliseert.

Ook is een verhoogde flexibiliteit van de planning van het 
telewerken nodig in tijd en plaats, alsook autonomie voor 
de werkne.e.m.st.ers om hun werk- en privéverplaatsingen 
op elkaar te kunnen afstemmen. Door voldoende flexibiliteit 
aan te bieden kunnen professionele en privé-activiteiten 
binnen het gezin beter op elkaar worden afgestemd. Een 
betere taakverdeling binnen het gezin kan er ook voor zorgen 
dat er kilometers worden vermeden wanneer van thuis uit 
wordt gewerkt, bijvoorbeeld wanneer de ene persoon de trip 
naar het werk combineert met andere activiteiten (kinderen, 
boodschappen), zodat de andere persoon zich niet extra moet 
verplaatsen wanneer zij/hij van thuis werkt. En dat daarnaast 
ook binnen het gezin kan worden afgewisseld met telewerken 
zodat er eventueel één auto kan worden weggedaan. 

En op de lange termijn
Een andere vraag die we ons moeten stellen is in welke 
mate aan de voorwaarden voldaan kan worden om de 
langetermijneffecten van telewerken op het klimaat te 
maximeren. We zien bijvoorbeeld al op korte termijn dat we 
terug aan het aantal file-uren zitten van pre-corona, ondanks 
dat er nog steeds meer mensen telewerken. Er zijn namelijk 
substitutie-effecten die veroorzaken dat mensen zich op lange 
termijn niet persé minder gaan verplaatsen. Mensen moeten 
bijvoorbeeld nog steeds hun kinderen gaan ophalen van school 
(tijdens de spitsuren), boodschappen doen, etc. Vooral vrouwen 
combineren deze verplaatsingen met hun trip naar het werk, 
het zogenaamde trip chaining. 

Daarnaast gaan mensen zich misschien een job permitteren 
die nog verder van huis ligt, en hier zien we dat vooral mannen 
meer geneigd zijn om een job verder van huis te zoeken. Dat 
effect vergroot mogelijks op langere termijn nog, omdat 
men zich toch maar enkele dagen per week naar het werk 
moet verplaatsen. Als derde is er de mogelijkheid dat de 
vermindering in congestie (dus legere baanvakken) afneemt en 
baanvakken zich op de lange termijn opnieuw gaan opvullen. 
Dat heet de wet van de latente vraag. Mensen gaan zich weer 
meer verplaatsen omdat er net minder verkeer is, tot dat de 
congestie weer op een bepaald punt komt. Het congestieniveau 
is hetzelfde als pre-Corona, terwijl er minder wagens op de 
baan zijn. Het verschil heeft zich opgevuld met (5% meer) 
vrachtwagens, voor een deel door de toename in online 
shopping.

Telewerken heeft overigens ook een link met de twee sterkst 
groeiende bronnen van CO2-vervuiling, namelijk de luchtvaart 
en het internet. De CO2 uitstoot van de luchtvaart is de 
afgelopen 20 jaar met 130% gestegen. En de CO2-uitstoot 
die gepaard gaat met internetgebruik (wereldwijd al ter 
grootte van de CO2-uitstoot van het gehele UK) is al 1,5 groter 
dan die van het vliegverkeer. De helft van die uitstoot door 
internet wordt veroorzaakt door de internetgebruik.st.ers 
zelf, de andere helft komt van het netwerk en de datacenters. 
Daarom is het - in het grote plaatje - vooral ook van belang 
om te overwegen:

•  Innovaties te stimuleren die de CO2 uitstoot door datacenters, 
internet én van de daarbij benodigde apparaten (die vaak 
onafgebroken aanstaan) structureel beperkt

•  Telewerkende bedrijven te verplichten tot (evidence-based) 
trainingen van web-professionals en gebruik.st.ers ten einde 
onnodig internetgebruik en elektriciteitsgebruik te beperken 

•  Europees vliegverkeer te ontmoedigen, zodat juist daar waar 
telewerken het grootste positief effect kan hebben (minder 
onnodig vliegen) de CO2-uitstoot zal verminderen.

Een van de belangrijkste effecten van het telewerken tijdens de 
COVID-19 pandemie is dat het aantal mensen dat heeft leren 
telewerken is verdubbeld. De meeste van deze mensen willen 
ook graag enkele dagen per week telewerken om een betere 
balans werk/privé te hebben en minder tijd te verliezen met 
woon-werkverkeer. Naarmate de EPC-waarden van huizen 
in de toekomst lager worden, CO2-intensief reizen wordt 
ontmoedigd en het voor telewerken benodigde internetgebruik 
minder CO2 uitstoot veroorzaakt, past het telewerken in een 
inspirerende visie op een duurzame toekomst. 

Gendergelijkheid en duurzaamheid, een duo het onderzoeken 
waard
Door hun socialisatie hebben vrouwen gemiddeld meer 
een zorgende persoonlijkheid dan mannen. Dus als 
gendergelijkheid in diverse besluitvormende organen ook 
leidt tot meer zorg voor de medemens, het nageslacht en 
de aarde, dan is duurzaamheid daar zeker mee gediend. 
Dit lijkt een moeilijk te toetsen hypothese, maar dat is het 
niet. De Nobelprijs Economie 2021 voor de Amerikaanse 
econoom Joshua D. Angrist en de Nederlandse econoom 
Guido W. Imbens voor hun «methodologische bijdrage 
voor de analyse van oorzakelijke verbanden» door middel 
zogeheten natuurlijke experimenten, waarbij conclusies 
worden getrokken uit onbedoelde experimenten. Deze 
methodologie zou kunnen worden toegepast op het 
onbedoelde experiment IJsland. IJsland staat bekend als 
progressief in zijn genderbeleid. Het afgelopen decennium 
stond IJsland bovenaan de lijst van gelijkheid tussen man en 
vrouw van het World Economic Forum (WEF). Voor besturen 
van grote bedrijven geldt er een vrouwenquotum van 40%; 
het vaderschapsverlof is er uitstekend geregeld en sinds 
2018 is IJsland het eerste land waar bedrijven verplicht 
zijn het loon voor vrouwen, dat circa 15% lager lag dan dat 
voor mannen, gelijk te trekken. Met de bovengenoemde 
methodologie om economische wetmatigheden te bestuderen 
via extreme situaties in bepaalde landen, zou de impact van 
gendergelijkheid op duurzaamheid in IJsland geëvalueerd 
kunnen worden.

En niet vergeten: ook organisatorische duurzaamheid telt!
Tijdens de COVID-19 pandemie is overtuigend aangetoond 
dat bij telewerken de productiviteit van de meeste medewerk.
st.ers omhoog ging, juist in de situatie waar het coördinerende 
en controlerende werk van hun managers vrijwel onmogelijk 
was. Dit heeft voor veel bedrijven op pijnlijke wijze aangetoond 

DE NEERSLAG VAN DE WORKSHOPS 

Workshop 3.   Telewerken, de duurzame oplossing?  
onder de coördinatie van Fons Feekes,  
met medewerking van Liesbeth De Wilde 

Fons Feekes is econoom, coach en sociale ondernemer. Na 15 jaar 
geleden Insights België te hebben opgezet, is hij nu vooral bezig 
met activiteiten voor het klimaat. Namens Transitie Tervuren 
organiseert hij veel activiteiten, zoals dit jaar de Klimaatzaak 
Manifestatie in Tervuren, het Green Deal Festival Tervuren 
op 2 oktober, een filmavond met debat op 5 oktober en een 
Klimaatwandeling op 30 oktober. Vanuit Evolutio vof ondersteunt 
hij teams en individuele medewerkers met (team) coaching en 
vanuit Myna BV  coacht hij organisaties naar zelforganisatie en 
werkgeluk. Meer informatie: www.transitietervuren.be,  www.
evolutio.one, www.myna.work. 

Liesbeth De Wilde doctoreert aan de Vrije Universiteit Brussel 
bij de multidisciplinaire onderzoeksgroep MOBI (the Mobility, 
Logistics and Automotive Technology Research Centre), onder 
leiding van Prof. Dr. Cathy Macharis. De Mobility, Logistics and 
Automotive Technology Research Group (MOBI) maakt deel uit 
van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en is toonaangevend 
op het vlak van elektromobiliteit, milieuanalyses en socio-
economische evaluaties van duurzame mobiliteit en logistiek. Het 
multi-disciplinaire team van meer dan 150 experten onderzoekt 
de uitdagingen van de hedendaagse waardeketen van transport 
op technisch, economisch, beleids-, sociologisch en ecologisch 
vlak.  Haar doctoraat behandelt duurzame mobiliteit binnen 
bedrijven, specifiek (alternatieven voor) bedrijfswagens, het 
mobiliteitsbudget en de voorkeuren van werknemers. Sinds 
de coronacrisis spitst haar onderzoek zich voornamelijk toe 
op het vermijden van transport door o.a. telewerken. Via 
participatief actie-onderzoek wenst ze de transitie naar 
duurzame werknemersmobiliteit te combineren met verbeterde 
arbeidsverhoudingen en werktevredenheid.
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COMBINATIE ARBEID EN GEZIN
-  [c:amaz:14391] COVID-19 en gendergelijkheid op de werkvloer: webinar. 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.  Brussel : Instituut 
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2020. 

-  [c:amaz:14071] Striking a balance: reconciling work and life in the 
EU: research report. European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions. Luxembourg : Publications Office of 
the European Union, 2018

DUURZAAMHEID
-  [c:amaz:14529] Working conditions and sustainable work: an analysis 

using the job quality framework [Flagship perspectives] Biletta, Isabella 
[auteur] European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions. Luxembourg : Publications Office of the European 
Union, 2021

DIGITALISERING
-   [c:amaz:14504] Plan d’appropriation numérique pour la région de 

bruxelles-capitale 2021-2024 cirb.brussels, easy.brussels

TELEWERK
-  [c:amaz:14490] Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital 

divide? [Labour market change [Working paper] Sostero, Matteo ; Milasi, 
Santo ; Hurley, John ; Fernández-Macías, Enrique. European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions. Luxembourg : 
Publications Office of the European Union, 2020. 

-  [c:amaz:14383] Teleworking during the COVID-19 pandemic and beyond: 
a practical guide. International Labour Organization. - Geneva : 
International Labour Organisation, 2020

4 Wetenschappelijke artikelen  
DIGITAAL EN DUURZAAMHEID 
-  Le numérique, espoir pour la transition écologique ? Longaretti, P. & 

Berthoud, F. (2021). L’Économie politique, 90, 8-22. https://www.cairn.
info/revue-l-economie-politique-2021-2-page-8.htm 

DIGITAAL EN GENDER 
-  Genre.s et numérique Hélène Bourdeloie. Publictionnaire. Dictionnaire 

encyclopédique et critique des publics. Mis en ligne le 05 mars 2021. 
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/genre-s-et-numerique/

COVID 19 EN VERSTERKING VAN ONGELIJKHEDEN
-  Gender inequality during the COVID-19 pandemic: Income, 

expenditure, savings, and job loss. Dang, H., & Viet Nguyen, C. 
(2021). World Development, 140, 105296.  https://doi.org/10.1016/j.
worlddev.2020.105296

ECONOMIE, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN TELEWERKEN
-  The Impact of COVID-19 on Gender Equality Titan Alon, Matthias Doepke, 

Jane Olmstead-Rumsey & Michèle Tertilt. Working Paper 26947. DOI 
10.3386/w26947.  https://www.nber.org/papers/w26947

DIGITALE KLOOF
-  Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital divide?  Sostero, 

Matteo. Milasi, Santo. Hurley, John. Fernández-Macías, Enrique. Bisello, 
Martina. 2020. JRC Working Papers Series on Labour, Education and 
Technology No. 2020/05. https://www.econstor.eu/handle/10419/231337

Voor meer informatie over genderkwesties en aanverwante 
onderwerpen kunt u terecht in de online catalogus van het Amazone 

Documentatiecentrum: https://mew.cipal.be/desktop/amazone/

ZICH INFORMEREN
De studiedag die op 8 oktober plaatsvond in Amazone, werd voorbereid 
door het Amazone Documentatiecentrum. De medewerksters stelden een 
thematische bibliografie samen onder de titel “Telewerk in functie van 
duurzaamheid in een post-Covid 19-tijdperk: de vrouwenbeweging op 
scherp!: bibliografie = Le télétravail sous le prisme de la durabilité dans 
une ère post-Covid 19 : le mouvement des femmes sur le qui-vive ! : 
bibliographie”.

De bibliografie telt 58 pagina’s en besluit vier delen: verwijzingen naar 
informatieve websites (1), aanbevelingen vanuit de vrouwenbeweging, 
het bredere middenveld en het beleid (2), studies uitgevoerd door 
overheidsinstellingen (“grijze” literatuur) (3) en wetenschappelijke 
artikelen per thema (4). Consulteer deze bibliografie via  http://mew.
cipal.be/docman/docstore/50b314/1680.pdf. 
 
1 Informatieve websites
WEBSITES OVER BELEIDSINITIATIEVEN VOOR DUURZAME 
ONTWIKKELING
-  Brussel: Digitale transformatie, https://www.clerfayt.brussels/nl/

bevoegdheden/minister-digitalisering
-  EU:  •  Een digitale agenda voor Europa, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245&from=NL; 
  •  Een Europese datastrategie, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=NL
  •  De digitale strategie van Europa vormgeven, https://ec.europa.eu/

info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-
europe-digital-future_nl

WEBSITES OVER (DE SOCIALE IMPACT VAN) COVID19
-  Monitoring van de sociale impact van Covid19: https://socialsecurity.

belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/sociale-impact-covid-19

2  Aanbevelingen vanuit de vrouwenbeweging, het bredere middenveld 
en het beleid

ADVIESRADEN EN MIDDENVELDORGANISATIES
-  [c:amaz:14620] Conclusies van de Raad van de EU over telewerken
-  [c:amaz:14358] Nota van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling in 

functie van een gendergevoelige respons op de COVID-19 pandemie
-  [c:amaz:14548] (BRGVM)  De impact van COVID-19 op de ongelijkheden 

tussen vrouwen en mannen in Brussel: verslag [Morgen mag niet 
slechter worden dan vandaag voor de gelijkheid]

-  [c:amaz:14582] Le télétravail et les femmes, entre libération et 
régressions : avis du 23 mars 2021 - disponible sur le site du CFFB 
[Communiqué de presse]

-  [c:amaz:14355] (Furia) Oproep voor een inclusief feministisch COVID-19 
beleid: feministisch statement

-  [c:amaz:14342] (Vrouwenraad) Gender en corona: vrouwen in het hart 
van de strijd tegen de COVID-19 crisis

-  [c:amaz:14344] De genderdimensie van de COVID-19 crisis: nota van 
het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op vraag van 
mevrouw Nathalie Muylle, federaal minister belast met gelijke kansen 

3 Grijze literatuur 
DE IMPACT VAN COVID19 OP ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
-  [c:amaz:14541] Living, working and COVID-19: impact on gender equality. 

Jespen, Maria. European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions. Eurofound, 2021. 14 p.

-  [c:amaz:14532] Belgium. Working life in the COVID-19 pandemic 2020 
[Country highlights]. Van Herreweghe, Dries. European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions. Luxembourg : 
Publications Office of the European Union, 2020. 20 p.

wat al in meerdere boeken is beschreven: de hiërarchische 
manier van organiseren via command & control is voor 
bedrijven waar thuisgewerkt kan worden stilaan een 
anachronisme. 

Ten tijde van de industriële revolutie hadden eigenaren 
van fabrieken een organisatievorm nodig die de boeren 
disciplineerden om 10 uur achter elkaar te werken en te 
voorkomen dat ze tussendoor naar hun boerderij gingen om 
te helpen bij het melken, zaaien of oogsten. De voor de hand 
liggende oplossing was de organisatievorm van het leger te 
gebruiken, waarbij de totale macht over de arbeider (soldaat) 
bij de manager (de officier) ligt. In de organisatie van deze 
tijd blijkt deze vorm van management eerder een oorzaak van 
stress en burnout. Vooral in de dienstensector is aangetoond 
dat de productiviteit stijgt naarmate de medewerk.st.er meer 
autonomie heeft en het gevoel zinvol werk te doen (intrinsieke 
motivatie) en in een cultuur opgenomen te zijn waar zij/hij zich 
betrokken voelt in plaats van te functioneren in een inherent 
op angst gebaseerde cultuur.

Daarom lijkt het logisch om in sectoren waar telewerken 
mogelijk is ook nieuwe vormen van organisatie te stimuleren 

die een alternatief bieden voor de hiërarchische command & 
control aanpak. Dit vereist een proactief beleid, aangezien de 
MBA’s en de traditionele managementboeken vooralsnog de 
hiërarchie en vergelijkbare aanpakken (matrix organisatie, 
projectmanagement) aanprijzen. Scale-up organisaties 
die boven de span-of-control van circa 30 medewerkers 
groeien weten vaak niet beter dan terug te vallen op de 
oplossingen uit de MBA-opleidingen, terwijl diverse vormen 
van zelforganisatie 2.0 (die de eerste golf van zelforganisatie 
weten te combineren met de eisen van efficiëntie) weliswaar 
minder bekend zijn maar wel bewezen effectief. Deze manier 
van organiseren die gebaseerd is op rollen in plaats van op 
machtsposities geeft niet alleen meer mogelijkheden om 
telewerken mogelijk te maken en te besparen op onnodige 
managementkosten, maar is ook een manier van organiseren 
die meer past bij de vrouwelijke natuur. Of beter gezegd: de 
testosteron-gedreven concurrentie om managementposities 
vervangt door een meer evolutionair en vrouwvriendelijk 
proces van job-crafting op basis van rollen in de organisatie. 
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Amazone dankt alle personen en verenigingen 
die deze studiedag en zijn realisaties mogelijk 
maakten: de projectpartners, de spre.e.k.st.ers 
en de deelneemsters aan het debat.

Bijzondere dank gaat uit naar Mevr. Petra 
De Sutter, Vice-eersteminister en minister 
van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, 
Telecommunicatie en Post, die op de studiedag 
van 8 oktober 2021 virtueel aanwezig was. Wij 
citeren hier graag de gevleugelde uitspraak 
waarmee zij haar videoboodschap afsloot:

“tussen droom en werkelijkheid staat nog te 
vaak ongelijkheid in de weg”.

Telewerk in functie van duurzaamheid in een post-Covid19-tijdperk : 
beleidsaanbevelingen vanuit een feministisch perspectief /
Amazone Documentatiecentrum
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