Schriftelijke vraag 3-6855 van Vandenberghe Hugo
(CD&V) d.d. 30 januari 2007 :
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken.
minister van Werk

Vraag
In het Ellipsgebouw in Brussel beloopt het aantal voorziene werkplekken maar 80
procent van het aantal ambtenaren dat er moet gaan werken. Er wordt onder meer op
gerekend dat meer mensen gaan telewerken.
Zowat vier procent van de Vlaamse ambtenaren werkt geregeld een dag van thuis uit.
Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen :
1. Hoeveel personen waren op 1 januari 2006 tewerkgesteld binnen uw overheidsdienst
?
2. Hoeveel personen werkten gedurende de voorbije 5 jaar geregeld een dag van thuis
uit ? Hoeveel personen deden met andere woorden aan "telewerken" ?
3. Acht u het wenselijk maatregelen te nemen om het telewerken binnen de
overheidsdienst te stimuleren ?
4. Hoeveel ambtenaren van elk niveau werkten geregeld een dag van thuis uit ?

Antwoord ontvangen op 3 april 2007 :
A. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
1. Binnen de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn
in totaal 1 473 personen tewerkgesteld, waarvan 466 een rondreizende functie hebben
(controle).
2. 20 personen deden gedurende de voorbije vijf jaar geregeld aan telewerken.
3. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gaat het koninklijk besluit van
22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar
ambt toepassen.
Telewerken stimuleren is wenselijk indien dit een meerwaarde biedt voor de
medewerker én de organisatie.
4. De personeelsleden die aan telewerk deden waren van niveau A, C en D.
A : 10;
C : 9;
D : 1.
B. FOD Informatie- en Communicatietechnologie
1. Bij Fedict waren er op 1 januari 2006 49 personen tewerkgesteld : 39 in niveau A, 5
in niveau B, 2 in niveau C en 3 in niveau D.
2. Reeds sedert het begin van de werking van Fedict (vanaf einde 2001) werd door een
groot gedeelte van het personeel aan telewerk gedaan.
Het betreft vooral de personeelsleden van niveau A, mits aan de volgende voorwaarden
werd voldaaan :
— mits voorafgaand akkoord;
— er moet een duidelijke deliverable zijn;
— betrokkene blijft steeds te bereiken.
3. In uitvoering van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het
telewerk in het federaal administratief openbaar ambt, heeft het directiecomité besloten
om telewerken binnen Fedict te institutionaliseren. Momenteel worden de schikkingen
genomen om de situatie in overeenstemming met het koninklijk besluit te organiseren.

Uit evaluatie van de huidige situatie is gebleken dat medewerkers zich bij telewerken
productiever achten, minder gestresst en meer gemotiveerd werken. De medewerkers
geven aan een betere balans te vinden tussen privé-leven en werk.
4. Van de 39 personeelsleden in niveau A werkten er 35 gemiddeld een dag per week
thuis.
In de andere niveaus werken managementassistenten, service support medewerkers,
personeelsleden met operationeel, ondersteunende functies die niet of moeilijk vanuit
thuis kunnen beoefend worden. Zij deden dus tot heden geen telewerk.

