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Tijdens de Corona-crisis hebben medewerkers veel minder fysiek
contact met vrienden, collega’s en leidinggevenden (Wise up, 2020). Dit
heeft vooral effect op de ervaren stress van medewerkers. Ook de
eigen ervaren productiviteit neemt af en men ervaart toegenomen
werkdruk.

De meeste medewerkers zijn van plan zich hier goed doorheen te slaan
door zich aan te passen en grotendeels thuis en digitaal te blijven
werken. De steun van de werkgever/leidinggevende kan echter nog
verbeteren.

Als dit niet goed gebeurt leidt dit tot hogere werkdruk. Ook leidt
thuiswerken en digitaal werken tot een lagere productiviteit en meer
stress. Deze gecombineerde factoren die maken dat de werkgever er
goed aan doet om de komende tijd extra aandacht te besteden aan
positief leidinggeven.

Wil je als manager goed leiding op afstand blijven geven tijdens de
Corona-crisis: in dit whitepaper ontdek je hoe! We gaan in op de
effecten van het thuiswerken op medewerkers én hoe je als manager
op een positieve manier kan leidinggeven op afstand. Een must read
voor iedereen die op afstand aan het leidinggeven is óf werkt.
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Overzicht verschillen in 
thuiswerken: voor en tijdens 
Corona
Voor de Corona-crisis werkte de thuiswerkers vrijwillig thuis. Vanwege
Corona moeten de meeste medewerkers nu verplicht thuiswerken.
Medewerkers zijn opeens gedwongen om technologieën op nieuwe
manieren te gebruiken om te blijven presteren op het werk en
betrokken te blijven met collega’s. Hier komt de extra druk van het
combineren van de thuisomgeving, die vaak minder geschikt is voor
werkdoeleinden, met het werk nog bovenop. Het is belangrijk zicht te
hebben op de verschillen tussen thuiswerken vóór en tijdens Corona,
om als manager tijdig de goede ondersteuning te kunnen bieden.

Verschillen Voor Corona Tijdens Corona

Keuze Vrijwillig Verplicht

Populatie Verschilt per bedrijf Een groot gedeelte van de 
bevolking

Reden Minder afleiding
Meer flexibiliteit
Meer autonomie

Verplicht door 
overheid/bedrijf

Ruimte Werk locatie van kantoor
naar thuis

Mock-up werkruimte thuis,
leidt tot ergonomische
uitdagingen

Verantwoordelijkheden Gewende professionele en
privé rol

Combinatie van meerdere
rollen: werknemer, leraar, 
schoonmaker, kok

Welzijn Positief (autonomie en
flexibiliteit) en negatief
(vervaagde grenzen van
werk en leven) effecten
op welzijn

Verhoogd angst- en stress 
niveau, verminderde
tevredenheid, angst om 
besmet te raken of andere
te besmetten

Mobiliteit Vrij om te reizen Beperkte reismogelijkheden

Relaties Beperkt professioneel maar 
meer flexibiliteit in 
persoonlijke contacten

Sociaal contact is beperkt tot
huishouden of op
virtuele platforms

Tabel gebaseerd op onderzoek van Waizenegger, McKenna, Cai, & Bendz, (2020)



De effecten van Corona op ons 
werk

Vóór Corona

Vóór Corona maakte 78% van de werkenden niet of nauwelijks gebruik
van digitale communicatiemiddelen zoals MS Teams, Zoom of Skype.
Slechts 3% maakte hier dagelijks gebruik van voor Corona.

Wise up Consultancy heeft middels een enquête onderzoek gedaan
naar de impact van Corona op werk. Er is onderzocht hoe digitale
communicatiemiddelen worden gebruikt, hoe het thuiswerken wordt
ervaren en welke steun wordt gegeven vanuit het werk. Hieronder
worden de resultaten van het onderzoek rondom het gebruik van
digitale communicatiemiddelen gepresenteerd;
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Tijdens Corona

De huidige realiteit met betrekking tot werk ziet er compleet anders uit.
Op dit moment maakt 79% van de werkenden dagelijks gebruik van deze
digitale communicatiemiddelen.

Sterker nog: 27% heeft meer dan 4 calls per dag. Slechts 21% maakt nog
steeds niet of nauwelijks gebruik van digitale communicatiemiddelen. De
overgrote meerderheid (drie kwart) geeft tevens aan dat het gebruik van
digitale communicatiemiddelen begint te wennen.
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Gebruik digitale communicatiemiddelen tijdens Corona

Niet of nauwelijks 1 of 2 keer per dag

3 of 4 keer per dag meer dan 4 keer per dag



80% van de werkenden 
maakt dagelijks gebruik 

van digitale 
communicatiemiddelen

81% gaat hier ook ná 
Corona mee door



Ná Corona 
We kunnen dus wel stellen dat het aanpassingsvermogen tijdens deze
Corona crisis enorm groot is. En het ziet ernaar uit dat het gebruik van
digitale communicatiemiddelen een blijvertje is, 81% van de
respondenten geeft dit aan.

Ook na Corona wil de meerderheid van de respondenten meer thuis
gaan werken en het aantal reizen voor werk beperken. Nu het overgrote
deel van de werkenden gewend is geraakt aan het communiceren via
digitale middelen wordt thuiswerken wellicht meer en meer de norm.
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Ik ga meer gebruik maken van digitale communicatiemiddelen na 
Corona

Oneens Neutraal Eens



89% van de medewerkers heeft als 
gevolg van het thuiswerken weinig 
tot geen fysiek sociaal contact met 

anderen. 



Op welke ondersteuning zitten 
medewerkers te wachten?

Een belangrijke vraag tijdens de Corona-crisis; hoe ervaren medewerkers
de vermindering van fysiek sociaal contact. Lees hierna wat
medewerkers die reageerden op de enquête hierover hebben gezegd.

Is het aantal fysieke ontmoetingen verminderd?

De meeste mensen geven aan dat zij voorafgaand aan de Corona-crisis
veel contact hadden met anderen, namelijk 69%. Tijdens de Corona-crisis
liep dit volgens de respondenten terug naar 11%. Dat betekent dat er
fors minder fysiek contact is in deze periode. 66% reisde voorafgaand aan
Corona veel voor het werk. Dit verandert tijdens Corona want dan werkt
men thuis en heeft 84% uitsluitend digitaal contact met anderen.

Wat zijn de gevolgen hiervan voor de medewerkers?

De overgrote meerderheid van 80% geeft aan tijdens Corona het sociale
contact met anderen te missen. Ook ervaren de medewerkers meer
stress dan normaal (45%) en zijn ze minder gelukkig en pessimistischer
over de toekomst. Relatief veel mensen hebben ook last van teveel werk
cq. werkdruk (37%).



HOE ERVAR EN MEDEWER KERS HET  THUISWERKEN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



Hoe tevreden is men over de eigen prestaties?

We vroegen de respondenten vervolgens ook om een rapportcijfer te
geven over eigen werkprestaties en welbevinden. Opvallend veel
respondenten geven (ondanks Corona) een voldoende (6 of meer) aan
de eigen gezondheid, creativiteit en motivatie. Als ze naar de eigen
productiviteit en concentratie wordt gevraagd, geeft dit een overwegend
positief beeld.

Echter, door een negatieve bril gekeken, daalt de productiviteit met 16%
en de concentratie met 23%, hetgeen veel is als het bedrijfsmatig en
economisch wordt beschouwd. Stress is ook hier de grote opvallende
factor van ongenoegen, 44% geeft hiervoor een onvoldoende
rapportcijfer.

Hoe denkt men zelf verder te gaan?

De overgrote meerderheid van medewerkers is van plan om zich aan de
situatie aan te blijven passen (85%). Men raakt gewend aan het gebruik
van digitale middelen (70%) en wil meer gebruik blijven maken van
digitaal overleg. Ook wil men meer thuis blijven werken (56%).
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Steun vanuit het werk
De helft van de respondenten ervaart weinig steun van zijn of haar
leidinggevende tijdens de Corona-crisis. Hierbij is het glas halfvol,
halfleeg. Want de andere helft ervaart die steun wel. Ook ervaart men
niet altijd even veel steun van collega’s. De meeste medewerkers vinden
hun werkgever wel begaan met hun gezondheid.
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Conclusie

Uit de cijfers valt op te maken dat fysiek sociaal contact op het werk
minder plaatsvindt tijdens de Corona-crisis. Dit heeft vooral veel effect
op de ervaren stress van medewerkers. Ook de eigen productiviteit
neemt af en men ervaart werkdruk. De meeste medewerkers zijn van
plan zich hier goed doorheen te slaan door zich aan te passen en
grotendeels thuis en digitaal te blijven werken. Echter de steun van de
werkgever/leidinggevende kan zeker nog verbeteren.

Dit kan op de lange termijn opbreken. Als dit niet goed gebeurt, leidt dit
tot hogere werkdruk. Ook leidt thuiswerken en digitaal werken tot een
lagere productiviteit en meer stress. Gecombineerde factoren die maken
dat de werkgever er goed aan doet, extra aandacht aan het positief
leidinggeven te besteden de komende tijd.



Hoe geef ik leiding op afstand 
Je werkt als leidinggevende ineens fysiek op een andere plaats. Soms
werk je ook op andere tijden als je medewerkers. Veel thuiswerkende
managers vragen zich vervolgens af: ‘hoe kan ik al die medewerkers
blijven volgen ook al zitten ze op afstand? En hoe goed blijven ze
zelfstandig aan de gang? Hoe blijf ik ze motiveren? En blijven ze wel de
gewenste resultaten bereiken?’

Hier volgen 5 tips, gevormd vanuit het kernwoord loslaten.

De tips zijn gebaseerd op een hoofdstuk uit het boek: 
‘Word een e-manager!’ welke Inge Willems in 2016 
schreef. Je kunt het boek hier kopen bij bol.com. Het is 
zowel in hard copy als als e-book beschikbaar. 

https://www.bol.com/nl/f/word-een-e-manager/9200000055880449/


1. Loslaten van ALLEEN FACE-TO-FACE te willen blijven werken 
met medewerkers.
Via moderne devices (laptop, ipad, mobiel) kun je als manager contact
onderhouden met een groot aantal professionals tegelijk. Dit geeft je de
mogelijkheid om werkplekonafhankelijk de eigen medewerkers aan te sturen,
te begeleiden en te coachen. In feite kun je hiermee los van tijd en plaats
gaan leidinggeven. Dit ervaar je in eerste instantie misschien als handicap
maar het kan een grote boost geven aan het zgn. nieuwe werken. Als manager
krijg je op deze manier namelijk een grotere spankracht en kun je meer
medewerkers tegelijkertijd aansturen. Of je houd tijd over voor andere zaken.

2. Loslaten van de gewoonte van CONTROLE op processen en 
details.
Je zult merken dat er mogelijk de komende tijd dingen gebeuren in je
organisatie die langs je heen zijn gaan. Juist in deze tijd vormen professionals
nieuwe of verbeterde professionele online netwerken waarin zij op creatieve
wijze tot wasdom komen en hun werk naar eigen inzicht gaan uitoefenen.
Geef deze professionals de ruimte. Deze crisis biedt kansen om je vertrouwen
erin te vergroten dat de medewerkers goed hun werk blijven doen. Dit vraagt
van jou om een meer coachende stijl van leidinggeven i.p.v. een
controlerende stijl dus daar kan je aan gaan werken.



3. Loslaten van EEN-OP-EEN management.
Het is in plaats van een-op-een management nu ook mogelijk online many-to-
many informatie te publiceren en daar weer reacties op te delen door gebruik
van de moderne technologie. Bijv. groepen medewerkers die actief meedoen
aan een verbetertraject via een teamsamenwerkingsapp en daardoor andere
medewerkers enthousiasmeren. Als je het slim aanpakt, kun je met grote
groepen mensen tegelijk communiceren via videoconferenties, Webinars en
colleges.

4. Loslaten van INSTRUCTIE geven over het hoe.
Het ‘waarom’ iets moet gebeuren kort en krachtig kunnen overbrengen wordt
belangrijker dan het ‘hoe’ de medewerkers moeten opereren. Je moet
immers meer vrijheid toestaan en dan wordt het eigen commitment/de
intrinsieke motivatie van de medewerker belangrijker. Dit vraagt een
hoogwaardige professionaliteit van de medewerkers en van jou als hun
leidinggevende. Een digitale leider zal altijd naar de eigen mogelijkheden van
het team kijken en het team in haar kracht zetten. Je zet de doelen neer en
hebt als manager vervolgens vooral een faciliterende positie, daar waar
medewerkers c.q. het team begeleiding of hulp nodig hebben, wordt deze
aangereikt.



5. Loslaten van de ZORGEN over je personeel.
Voor de Corona-crisis had je dagelijks face-to-face contact met je
medewerkers op het kantoor. In de tijd van thuiswerken is dit anders. Er is
minder informeel contact en het is voor een leidinggevende moeilijker te
peilen hoe het echt met de medewerkers gaat. Zitten ze nog lekker in hun vel?
Geeft het werk nog voldoende uitdaging? Dit vraagt van jou vertrouwen dat
het goedkomt en dat medewerkers de weg naar je weten te vinden. Stimuleer
medewerkers onderling ook om informeel contact met elkaar op te nemen en
geef zelf het goede voorbeeld. Een terugkerende virtuele meeting, een soort
virtuele koffiecorner, kan een goede strategie zijn om informeel contact te
behouden. Tijdens deze koffiecorner kan je, net als op het kantoor bij de
koffieautomaat, informeel met elkaar in gesprek gaan.



Kortom: een veranderslag 
nodig! 
Bij management op afstand gaat het om een veranderslag voor de
medewerker én de manager. Dit schema vat de veranderslag kort en
krachtig samen:

Management op 
afstand

Minder doen Vaker doen

Stijl Directief leidinggeven Coachen

Controle uitoefenen op het 
werk, de processen en de 
details

Creativiteit stimuleren en
monitoren loslaten

Nadruk leggen op het 
“hoe”

Nadruk leggen op het 
“waarom”

Volgers afdwingen met 
macht

Volgers creëren door 
inspirerende ideeën

Communicatie Face-to-face contact Online contact

Vrijblijvend gebruik sociale
netwerken

Bewust gebruik sociale
netwerken

Eén-op-één management Many-to-many
management (video-
conferenties, webinar, e-
learning)

Lange teksten mailen Korte teksten appen

Bellen via de telefoon Online communicatie (chat
of videobellen)

Vergaderen Teamapp gebruiken



Hoe creëer ik een gezonde 
privé/werk balans? 

Vanwege het thuiswerken tijdens de Corona-tijd is het moeilijker voor
werknemers om een gezonde balans tussen privé en werk te houden. De
fysieke scheiding tussen het kantoor en de woning van medewerkers is
verdwenen en het meeste werk dat voorheen ergens anders gebeurde
vindt nu plaats in de woonkamer. Thuiswerkers kunnen last ondervinden
van thuiswerkende partners en/of pubers die deels niet naar school
kunnen.

Ook belangrijk: door het thuis werken vertroebelen de psychologische en
tijdsgebonden grenzen tussen het werkleven en het privéleven.
Sommige medewerkers werken hierdoor tot drie uur langer op een dag
en gezinsverantwoordelijkheden stromen over van het weekend naar de
werkweek. Dit kan het gevoel geven dat dagen in elkaar overlopen en
tast de balans tussen werk en privé aan. Hier komt nog bij dat onderzoek
laat zien dat managers soms beperkt bewustzijn hebben van de behoefte
die werknemers hebben voor het creëren van een gezonde privé/werk
balans.

M.B. Perrigino en R. Raveendhran (2020) hebben onderzocht hoe
managers werkwijzen voor medewerkers kunnen creëren die de balans
tussen werk en privé waarborgden tijdens de Corona-crisis. Hierbij is het
belangrijk om te realiseren dat er twee verschillende groepen mensen
zijn:

Separators: hebben behoefte aan een harde scheiding tussen werk en
privé.

Integrators: hebben geen moeite dat werk en privé door elkaar loopt.

Separators hebben duidelijke grenzen tussen werk en privé nodig om op
hun best te functioneren, terwijl integrators juist meer behoefte aan
flexibiliteit hebben.



Wat kunnen managers doen voor een gezonde werk/privé balans:

1. Onderzoek. De behoeften en voorkeuren van medewerkers 
achterhalen om zo maatwerk te bieden.

2. Creëer. Werkwijzen creëren die helpen met het afbakenen van 
grenzen van medewerkers.

3. Ondersteun. Deze werkwijzen ondersteunen en opkomen voor 
implementatie en naleving. 

(Perrigino & Raveendhran, 2020)



Hoe kan dit in de praktijk? 
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• Denk na over je 
eigen behoeften en
grenzen m.b.t. 
thuiswerken

• Identificeer
behoefte van je 
medewerkers:

• Gesprekken

• Online enquête

• Anonieme quiz

• Maak gebruik van 
de kennis bij
collega’s van HRM 

2
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r • Beperk constante 
connectiviteit

• Implementeer 
vaste pauzes

• Simuleer 
wandelingen 
buiten

• Beperk 
communicatie 
buiten werktijden

• Denk na of 
communicatie 
instant moet zijn 
(zoals Zoom) of dat 
medewerkers dit 
zelf kunnen plannen 
(mail)

• hou ruimte voor de 
eigenzinnigheid van 
medewerkers en 
reserveer tijd voor 
niet-werk 
gerelateerde 
activiteiten

3
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n • Pas werkwijze aan 
naar de behoefte 
van het team

• Moedig 
medewerkers aan 
zelf ook mee te 
denken en 
oplossingen aan te 
dragen

• Ben zelf een 
rolmodel

• Maak een 
gewoonte van 
kritisch naar je 
eigen gedrag en je 
ondersteuning naar 
medewerkers te 
blijven kijken

Naar onderzoek van Perrigino & Raveendhran, (2020)



Toch uitstroom van 
medewerkers?
Door Corona kan de organisatie soms genoodzaakt zijn afscheid te
moeten nemen van medewerkers. De meeste mensen denken dat zij
een stevige arbeidsmarktpositie hebben (57%). Echter velen geven ook
aan dat de sector waarin zij werken het momenteel zwaar heeft (44%).
17% van de geënquêteerden denkt dat ze binnen 6 maanden op zoek
zullen moeten naar ander werk. Hun werkgever zal mogelijk mensen
gaan ontslaan. 1 op de 5 respondenten maakt zich zorgen over het
toekomstige inkomen. Ook maakt 22% zich zorgen over de economische
meerwaarde van hun beroep in de toekomst.
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Wat verwacht je van de nabije toekomst? 



Ondersteuningsbehoefte bij 
uitstroom
Als er medewerkers de organisatie moeten verlaten dan is dat natuurlijk
heel vervelend. Belangrijk is daarbij zo goed mogelijk rekening te
houden met hun wensen en ze te ondersteunen bij hun zoektocht naar
ander werk. De vraag is waarmee zij qua ondersteuning het meeste
geholpen zouden zijn. Als mensen wordt gevraagd of zij een
ondersteuningsbehoefte hebben, wordt het meeste geantwoord dat zij
hulp zouden willen bij het vinden van passende vacatures (26%). Het
eigen netwerk dient ook te worden uitgebreid, zo geeft 24% aan. Verder
zijn verschillende vormen van sollicitatie-ondersteuning nodig, denk aan
competenties in beeld brengen (13%), hulp bij het opstellen van een
goed CV (6%) en sollicitatiebrief (2%).

Opvallend is dat er veel minder behoefte is aan scholing bij uitstroom.
Van de respondenten in ons onderzoek wenst 1 op de 10 een cursus of
training te volgen om de eigen vaardigheden bij te spijkeren. Slechts 2%
zou volledig omgeschoold willen worden. 4% geeft aan dat een
sollicitatie training wenselijk zou zijn.
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Als je op zoek gaat naar ander werk, waar 
ligt dan jouw ondersteuningsbehoefte?



De corona-crisis raakt ons allen. Vrijwel iedereen ondervindt hier
nadelen van. Die nadelen zijn nooit helemaal weg te nemen. De
informatie in dit whitepaper kunnen je helpen deze tijd als manager
goed door te komen, met oog op je medewerkers.

Maar die goede tijden komen weer terug! Mogelijk dat dan de
investeringen die we nu doen in ‘leidinggeven op afstand’ zichzelf
terugverdienen omdat ze ons dwingen om te onderzoeken hoe we
anders kunnen werken. En er blijft uiteindelijk altijd iets hangen van al
het geleerde nieuwe gedrag en dat biedt voordelen.

Om met je organisatie sterker uit de Corona-crisis te komen biedt Wise
up Consultancy de volgende ondersteuning:

• Opzetten van regionale mobiliteitsteams (leveren van 
projectmanagement en advies).

• Loopbaanondersteuning.

• Design Thinking sessies voor managers en ondernemers om beter uit 
de Corona-crisis te komen. Je leert in korte tijd hoe deze krachtige 
methodiek kan werken voor jou en jouw organisatie. 

Benieuwd wat Wise up voor jouw organisatie kan betekenen? 

Kijk op www.wiseup.nl

Of neem contact met ons op via inge.willems@wiseup.nl of  bel 
06-51133795

Tot slot

http://www.wiseup.nl/
mailto:inge.willems@wiseup.nl


Over Wise up Consultancy 

Wise Up is specialist op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs &
economie. Sinds 2001 richten we ons op projectontwikkeling waarbij
innovatie, daadkracht en mensgerichtheid voorop staan. In het speelveld
van de arbeidsmarkt gaan wij op zoek naar de werkelijke problemen en
komen we met innovatieve oplossingen voor hedendaagse vraagstukken.
Ons doel is hierbij altijd om de arbeidsmarkt in balans houden en onze
klanten te laten excelleren. Van overheden en onderwijsorganisaties tot
de gezondheidszorg en het bedrijfsleven.
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• De meeste respondenten zijn hoger opgeleid namelijk 84% (60% is hbo opgeleid
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Colofon
Wij hopen dat de informatie in dit onderzoek 
helpt met het schetsen van een beeld m.b.t. de 
gevolgen van Corona en het leidinggeven op 
afstand.

Mocht je nog vragen hebben of eens kennis 
willen maken met wat Wise up Consultancy 
voor jouw organisatie kan betekenen, neem 
dan gerust contact op via 06-51133795 of mail 
naar inge.willems@wiseup.nl
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