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Werken tijdens 
COVID-19

Dit is een uitgave van Trends, Onderzoek & Statistiek (TOS)

Werksituatie

25%

33%

15%

10%

18%

Geheel thuis

Grotendeels thuis

Ongeveer 50/50

Grotendeels op
defensielocatie

Geheel op
defensielocatie

Impact op productiviteit

38%

48%

45%

29%

41%

18%

36%

37%

25%

27%

44%

17%

17%

46%

33%

(Zeer) groot Niet groot, niet klein (Zeer) klein- DOSCO-medewerkers werken vaker geheel op 
defensielocatie (33%).

- DMO-medewerkers werken vaker geheel thuis (57%).

“Thuiswerken lukt nauwelijks met 
3 kinderen uit het basisonderwijs.”

“Onze afdeling was al 
bezig met digitaal 
werken.”

Positieve punten
aanpak Defensie:

Verbeterpunten
aanpak Defensie:

• “De communicatie is 
helder en de richtlijnen 
zijn duidelijk.”

• “Defensie biedt de 
mogelijkheid om thuis te 
werken en heeft binnen 
no-time een goed 
programma neergezet 
waarmee dat kan.”

• “Je wordt goed op de 
hoogte gehouden en er 
wordt goed en veel 
rekening gehouden met 
het personeel.”

• “Dat Defensie 
beschermingsmiddelen 
(mondkapje, handgel
enz.) moet regelen voor 
het personeel.“

• “ICT: snelheid van het 
netwerk is soms een 
bron van ergenis.”

• “Deugdelijke apparatuur 
geven zodat men niet 
zelf daarvoor moet 
zorgen.”

• “Iedere werknemer een 
Telestick verstrekken.”

Ik wil straks na de coronacrisis 
vaker thuiswerken:
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“Ik krijg opdrachten 
via mijn 
leidinggevenden en ik 
werk via MSTeams.”

“Ik kan middels VTC 
en telefoon de 
meeste zaken 
gewoon regelen.”

“Eigenlijk, nu ik aan 
deze werkwijze gewend 
geraakt ben, valt mijns 
inzien het werktempo 
niet tegen.”

“Vanwege geen 
opleidingen heb ik minder 
werkzaamheden.”

“Thuis productiever i.v.m. 
betere concentratie dan in 
de kantoortuin.”

“Ik werk op de lucht- en 
zeehaven. I.v.m. corona zijn 
deze beide afgesloten.”

“Prettige 
afwisseling, je eigen 
tijd indelen en goed 
te combineren met 
privésituatie.”

“Ik vind het prettig om 
mensen te zien. Je krijgt 
veel meer diepgang in 
het werk en kan beter 
peilen wat er leeft.”


