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Uit een thuiswerkonderzoek onder bedrijven op de Zuidas, blijkt dat 30% van de 
medewerkers na corona structureel 2 dagen per week thuis wil werken. Het 
onderzoek van de Hello Zuidas in samenwerking met Van A tot Zuidas laat tevens 
zien dat medewerkers zich tijdens de coronacrisis grotendeels aan het advies van 
het kabinet houden. Ruim  tweederde  werkt minimaal 3 dagen per week thuis. Het 
onderzoek is  uitgevoerd onder 22 bedrijven op de Zuidas met in totaal ruim 
14.000 medewerkers.

Een groot deel van de bedrijven noemt hogere productiviteit, minder CO2 uitstoot 
en minder reiskosten als voordelen van thuiswerken. Er zijn echter ook nadelen. 
Zo geeft 86% aan dat de gezondheid van medewerkers verslechtert. Daarnaast 
geven zij aan meer tijd kwijt te zijn aan het faciliteren van thuiswerken.

Er zijn meerdere manieren waarop bedrijven op de Zuidas hun medewerkers 
ondersteunen bij thuiswerken. Meer dan de helft van de organisaties (55%) geeft 
al langere tijd een onkostenvergoeding. Daarnaast is er actief aandacht voor de 
privé situatie van medewerkers. Zo biedt een meerderheid van de bedrijven 
(82%) vergoedingen voor Arbo-voorzieningen zoals kantoormeubilair. 14% 
overweegt dat alsnog te gaan doen. Andere genoemde ondersteuningen zijn 
stress management, verbetering van vitaliteit en flexibiliteit in werkdagen.

Bijna een kwart van de bedrijven op de Zuidas spreidt thuiswerken al actief over 
maandag t/m donderdag, zodat medewerkers niet hoofdzakelijk op vrijdag 
thuiswerken. Dit, om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Uit het onderzoek blijkt dat vóór de coronacrisis 21% van de medewerkers 
minimaal 1 dag per week thuis werkte. De bedrijven geven aan dat gemiddeld 
48% van de medewerkers  structureel gemiddeld 2 dagen of meer kán 
thuiswerken zonder dat de continuïteit van het bedrijf in het geding komt. Naar 
verwachting werkt na corona 30% van de medewerkers structureel 2 dagen per 
week thuis. Een derde van de bedrijven verwacht, doordat medewerkers  vaker 
thuiswerken, op termijn kantoorruimten of kantoormeters af te gaan stoten. 


