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MANAGER WERKT STEEDS VAKER BUITEN WERKTIJD 

 
 83% van de managers werkt regelmatig buiten reguliere werktijden 

 Werken buiten werktijd is geintensiveerd in het afgelopen jaar 

 17% van de managers werkt ieder weekend 
 
Amsterdam, 21 maart 2013 – Het beantwoorden van werkgerelateerde telefoongesprekken en e-
mails buiten werktijd wordt steeds meer een gewoonte onder managers. Dat blijkt uit onderzoek 
van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële professionals en administratief 
ondersteunend personeel. Acht op de tien (83%) Nederlandse managers beantwoordt 
werktelefoontjes en e-mails buiten werktijd. Daarbij is de hoeveelheid werk geintensiveerd in het 
afgelopen jaar: 77% van de managers geeft aan dat ze vaker buiten werktijd beschikbaar zijn dan 
een jaar geleden. Deze ontwikkelingen laten zien dat flexibiliteit buiten het werk verder 
ingeburgerd raakt, vertelt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland: 
 
“Flexibel werken is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. We zien dat werk en privé steeds 
vaker door elkaar lopen. Verschillende zaken maken dit mogelijk, zoals flexibele werktijden, thuis 
werken en een smartphone of laptop van de zaak. Dit betekent dat werknemers op een slimme 
manier werk en privé kunnen combineren en daardoor vaak effectiever en efficiënter werken.” 
 
Managers zijn veel vaker beschikbaar in vergelijking met een jaar geleden. 22% geeft aan dat de 
beschikbaarheid buiten werktijd significant is gestegen, 55% merkt dat zij iets meer tijd buiten 
werktijd bezig zijn met hun werk. Slechts 23% zegt dat dit hetzelfde is gebleven. 
 
Werken in het weekend 
Niet alleen ’s ochtends of ’s avonds wordt de telefoon opgenomen of e-mail beantwoord, ook in het 
weekend wordt gewerkt. Driekwart van de CFO’s en HR managers werkt in het weekend, waarvan 
17% ieder weekend aan de slag gaat.  
 
Stephan Renken: “Van managers wordt verwacht dat ze altijd bereikbaar zijn en snel kunnen 
reageren wanneer zich een probleem voordoet. Dit brengt een hoge werkdruk met zich mee en 
daarmee ook een groter risico. Het is belangrijk voor werkgevers dit in de gaten te houden, 
uiteindelijk is de werkgever verantwoordelijk voor het welzijn van de medewerker. Wanneer 
medewerkers veel buiten werktijd aan het werk zijn, kan een passende vergoeding of extra 
verlofdagen de mogelijkheid bieden werkdruk te ontlasten.” 
 
 Tabel 1: Neemt u thuis werktelefoongesprekken aan en/of checkt u uw e-mails in de ochtend/avond? 

Ja, ik laat mijn werktelefoon aan staan/check mijn e-mail buiten kantooruren 39% 

Soms, maar alleen als ik een deadline heb 44% 

Nee, op het moment dat ik het kantoor verlaat, zet ik alles uit 17% 

 
 Tabel 2: Hoe vaak werkt u in het weekend? 

Ik werk ieder weekend 17% 

Ik werk 3 van de 4 weekenden 13% 

Ik werk om het weekend 15% 

Ik werk één weekend per maand 24% 

Ik werk nooit in het weekend 31% 



 
 

 
Noot voor de redactie: 
 
Over het onderzoek 

De onderzoeksresultaten in dit bericht zijn gebaseerd op de Workplace Survey, het grootschalig internationaal 

onderzoek van Robert Half wat twee keer per jaar onder financieel managers, financieel directeuren en HR 

managers wereldwijd wordt gehouden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijk 

onderzoeksbureau, bij meer dan 2.000 professionals uit 15 landen: Australië, België, Brazilië, Chili, Tsjechië, 

Frankrijk, Duitsland, Dubai, Hong Kong, Italië, Nederland, Singapore, Oostenrijk, Zwitserland en het Verenigd 

Koninkrijk. In Nederland werden voor dit onderzoek 300 CFO’s, financieel directeuren en HR managers 

ondervraagd. 

 

Over Robert Half International 

Robert Half International, opgericht in 1948, is marktleider op het gebied van gespecialiseerde permanente en 

tijdelijke arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 350 vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, 

Australië en Nieuw-Zeeland. In Nederland is deze groep vertegenwoordigd door de volgende divisies: 

Accountemps; specialist in het uitzenden en detacheren van boekhoudkundig en financieel personeel, Robert 

Half Finance & Accounting; specialist in de werving & selectie van financiële specialisten, Robert Half 

Management Resources; bemiddelt financiële interim-professionals op strategisch, tactisch en operationeel 

niveau, Robert Half Financial Services; gespecialiseerd in het plaatsen van financiële en bancaire professionals 

en OfficeTeam; gespecialiseerd in het plaatsen van administratieve en secretariële professionals op tijdelijke 

basis. In Nederland is Robert Half gevestigd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.  

 

Kijk voor meer informatie op http://www.roberthalf.nl 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
 
Hill+Knowlton Strategies 
Jorien Baars 
E-mail: jorien.baars@hkstrategies.com  
Tel.: +31 (0)20 404 47 07 of +31 (0)6 10331864 

Robert Half 
Yvonne Huijbregts 
E-mail: Yvonne.huijbregts@rhi.net 
Tel.: +31 (0)20 510 67 67 
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