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FLEXWERKEN KOMT PRODUCTIVITEIT EN CREATIVITEIT TEN GOEDE 
 

Amsterdam, 15 juni 2015 - Het Nieuwe Werken is langzaamaan voor veel bedrijven gemeengoed aan het 

worden: steeds meer medewerkers mogen zelf bepalen hoe, waar en wanneer zij hun werk doen. Uit 

onderzoek van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve 

professionals, blijkt dat bijna een kwart (23%) van de Nederlandse HR-managers zegt dat thuiswerken de 
afgelopen drie jaar is toegenomen. Toch is deze stijging niet aanwezig in alle bedrijven: 42% geeft aan dat 
dit in hun organisatie ongeveer gelijk is gebleven en 27% spreekt zelfs van een daling binnen hun 
organisatie. 

 
Wat zijn de effecten van thuiswerken? 

 De meerderheid van de Nederlandse HR-managers denkt dat flexwerken de productiviteit (52%) en 
creativiteit (41%) van medewerkers ten goede komt.  

 Communicatie (38%), samenwerking (36%) en de mogelijkheid om leiding te geven (36%) nemen 
volgens HR-managers juist meer af bij flexwerkers. 

 
 

Bron: Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half onder 200 Nederlandse HR-managers 

 
“Flexibele werktijden en thuiswerken zijn de voorbije jaren in het bedrijfsleven uitgegroeid tot zeer populaire 
concepten”, vertelt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. “Dergelijke flexibele arbeidsvormen - in 
de veronderstelling dat de functie zich hiertoe leent en dat het nodige IT-materiaal voorhanden is om thuis te 
werken – geeft medewerkers meer vrijheid om hun werk zelf in te delen wat positieve gevolgen lijkt te hebben 
voor de productiviteit en creativiteit. Een betere werk-privé balans is daarnaast ook steeds vaker een reden voor 
professionals om van baan te wisselen, wat ook verklaart waarom bedrijven hier meer en meer op inzetten.” 
 
Meer weten over de voordelen van flexwerken voor werkgevers? Onze collega’s in België schreven er al eerder 
over op hun blog 
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
 
Over het onderzoek 
Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd tussen december 2014 en januari 2015 in alle anonimiteit 
door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 HR-managers over heel Nederland. Dit onderzoek maakt 
deel uit van de internationale workplace survey, een enquête over jobtrends, talentmanagement en trends op de werkvloer. 
 
Over Robert Half 
Robert Half, opgericht in 1948, is marktleider op het gebied van gespecialiseerde permanente en tijdelijke 
arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 340 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-managers op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau en OfficeTeam; gespecialiseerd in het plaatsen van administratieve en 

Wat is het effect van flexwerken op … ? 

 Stijging Daling Geen verandering 

Productiviteit 52% 18% 31% 

Creativiteit 41% 27% 33% 

Communicatie 33% 38% 29% 

Samenwerking 33% 36% 32% 

Mogelijkheid om leiding te geven 27% 36% 39% 

http://www.roberthalf.nl/?lng=nl_BE&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=homepage
http://news.roberthalf.be/leiderschap-flexibel-werken/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=flexibel-werken


 
 

secretariële professionals op tijdelijke basis. In Nederland is Robert Half gevestigd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en 
Utrecht. Kijk voor meer informatie op roberthalf.nl  
 
Volg Robert Half via:  

 
 

 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
 
Hill+Knowlton Strategies 
Isabelle Beverwijk / Merel Zeilstra 
E-mail: Isabelle.Beverwijk@hkstrategies.com / Merel.Zeilstra@hkstrategies.com 
Tel: +31 (0)20 404 47 07  
 
Robert Half 
Lynn Reviers 
PR & Communications Manager Benelux 
E-mail: Lynn.Reviers@roberthalf.net 
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