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Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

 

Onderwerp: De mogelijkheid tot telewerk voor VGC ambtenaren 
___________________________________________________________________________ 

 
Mijnheer het Collegelid, 

 

De coronacrisis heeft de werkorganisatie van bedrijven, maar ook van de verschillende 

overheidsinstellingen grondig geschud.  Voltijds telewerk was tot voor kort- en voor veel bedrijven nog 

steeds- de norm, dit om de verspreiding van het virus tegen te gaan.  

 

Als Brussels minister bevoegd voor Openbare Ambt, kondigde u twee weken geleden reeds aan dat 

telewerk in grotere mate ook na 8 juni een blijver zal worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Thuiswerk bracht de voorbije maanden geen onherstelbare nadelen aan het licht.   Voor veel 

medewerkers is telewerken zelfs wenselijk geworden omdat ze een betere balans hebben gevonden 

tussen de werktijd en de vrije tijd.” 

 

Deze positieve gevoelens t.o.v. telewerk worden ook bevestigd in een grootschalige enquête-onderzoek 

van de Universiteit van Gent bij Vlaamse werknemers. Ook zij kennen positieve eigenschappen toe aan 

telewerk. Grofweg 2 op 3 van de gestratificeerde steekproef linkt telewerken aan hogere 

jobtevredenheid en aan een betere balans tussen werk en privé. Daarnaast wordt telewerk ook 

geassocieerd met lagere kans op burn-out, efficiënter werken etc. Telewerk bleek in de pre-coronatijd 

ook geen evidentie te zijn. Slechts 1 op de 8 deelnemers werkte voor de coronacrisis ook effectief via 

telewerk.  

 

De VGC is in deze echter een voorloper, daar ze reeds in 2012 experimenteerde met telewerk. Over 

telewerk binnen de VGC-administratie heb ik volgende vragen voor:   

 

1) Welk telewerkbeleid hanteerde de VGC voor de coronacrisis?  

2) Overweegt de VGC om ook na de lockdown het aanbod aan telewerk uit te breiden?  

3) Hoe wordt telewerk ervaren door het personeel van de VGC? Organiseerde de VGC reeds een 

bevragingsenquête hieromtrent? Zo ja, wat zijn de belangrijkste conclusies uit deze enquête?  

 


