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kleingeld

Beleggingsapp
Bux naar België
Bux wil Belgen commissie-
loos laten beleggen. online-
broker Bux lanceert zijn app
voor commissieloos beleggen
Bux Zero nu ook in ons land.
dat maakt het amsterdamse
bedrijf van ondernemer 
nick Bortot bekend. Bux lan-
ceerde Bux Zero afgelopen
jaar en zegt nu 300.000
klanten te hebben. de sca-
leup claimt ook de eerste
aanbieder van commissieloos
beleggen in België te zijn.
daarnaast introduceert Bux
de mogelijkheid om te beleg-
gen in etf’s, waarmee beleg-
gers kunnen instappen in een
indexfonds.

SN Brussels mag
steun krijgen
staatssteun van de Belgische
regering voor Brussels airlines
is goedgekeurd. het econo-
misch stabilisatiefonds (wsf)
van de duitse staat laat weten
dat de duitse luchtvaartgroep
Lufthansa, het moederbe-
drijf van Brussels Airlines,
staatssteun uit andere lan-
den mag aannemen. niet al-
leen België beloofde financi-
ële hulp, maar ook oostenrijk
en Zwitserland. de federale
regering in België en luft-
hansa bereikten in juli een ak-
koord over een steunpakket
van in totaal 460 miljoen euro
voor Brussels airlines. de Bel-
gische staat zal 290 miljoen
euro lenen, terwijl lufthansa
170 miljoen euro investeert in
zijn dochtermaatschappij.

Mode Unie trekt
aan alarmbel
in een open brief vraagt mode
Unie de regering om winkelen
met meerdere mensen weer
toe te staan. “Versoepel het
shoppen of kijk verder toe
hoe ons bloeiend mode-
landschap doodbloedt”,
schrijft directeur isolde de-
langhe. “de wintercollectie
wordt geleverd, de facturen
moeten betaald worden. de
verkoop is stilgevallen omdat
consumenten schrik hebben
om te gaan shoppen.” (lid)

marktplaats

de duitse mededingings-
autoriteit gaat onderzoeken of
Amazon zich bemoeit met
de prijzen van partners die
via het platform handelen. dat
meldt de Frankfurter Allge-
meine Zeitung. amazon zou
partijen geblokkeerd hebben
omdat ze hun artikels voor
een te hoge prijs aanboden. 

€1,7MILJOEN
ook de bussector kreeg rake
klappen. ritten voor scholen,
bedrijven en de vrijetijdssector
vielen weg. er is sprake van
een omzetdaling van 80 pro-
cent. 101 autocarbedrijven een
coronapremie aangevraagd. er
werd al bijna 1,7 miljoen euro
uitgekeerd, meldt minister 
lydia Peeters (open vld). (lid)

de Britse winkelketen Marks
& Spencer schrapt de ko-
mende drie maanden 7.000
banen als gevolg van de co-
ronacrisis. de groep stelt we-
reldwijd meer dan 80.000
mensen tewerk. in een pers-
bericht klinkt het dat het
vooral op vrijwillige basis of
via pensionering zal gebeuren.

Zweden heeft de vraag om
steun van Norwegian Air
Shuttle afgewezen. de low-
costmaatschappij zat al voor
corona in slechte papieren,
luidt het. de maatschappij
vroeg een kredietgarantie aan
in het kader van een red-
dingsplan voor luchtvaart-
maatschappijen.

15 procent van de Nederlan-
ders verdient minder door
de coronacrisis, zegt het ken-
niscentrum nibud. Gemiddeld
gaat het om 930 euro minder
per maand. de grootste inko-
mensdaling is er voor zzp’ers
(zelfstandigen zonder perso-
neel) en flexwerkers. (lid)

Bedrijven zien thuiswerk als een blijvertje

‘Out of office’ boven, 
ook na de lockdown

Steeds meer bedrijven en administraties
laten hun personeel de rest van het jaar
thuiswerken. ‘Corona betekent een kwan-
tumsprong in de organisatie van werk.’

LIEVEN DESMET

Echt harde cijfers over thuiswerk bestaan nog
niet. Voorlopige indicaties en enquêtes zijn er
wel. Uit de Grote Coronastudie van de Universi-
teit Antwerpen bleek dat 43 procent van de res-
pondenten thuiswerkte tijdens de laatste week
van juni: meer dan een verdubbeling met de net
geen 19 procent die Statbel in 2019 in deze peri-
ode noteerde. Het komt ook overeen met de be-
vraging van werkgeversfederatie VBO. “Afhanke-
lijk van bedrijf en sector lag de bezettingsgraad
op kantoor in juni tussen de 25 en maximum 50
procent”, weet directeur-generaal Monica De
Jonghe. “Bedrijven geven aan dat thuiswerk een
essentieel onderdeel is geworden in hun organi-
satie, als dat nog niet het geval was.”

Tal van bedrijven geven te kennen dat hun
personeel beter thuis blijft werken, alvast tot de
pandemie in de kiem is gesmoord. Nike stuurde
zijn mensen – zowel in Europa als in de VS – met
die boodschap naar het eigen home office. Ook
de techbedrijven, denk aan Uber, Facebook of
Google, bleken pioniers. Maar het zijn heus niet
alleen de hippe vogels die dat doen. In Gent en

Antwerpen wordt het administratief personeel
aangemaand voor de rest van het jaar van thuis
uit te werken. Eerder liet minister voor Binnen-
lands Bestuur Bart Somers (Open Vld) al verstaan
dat dat de norm mag worden voor ambtenaren.

Sinds de lockdown halfweg maart waren lege
kantoorruimten een vertrouwd gezicht. Volgens
Kasper Demol, woordvoerder van werkgevers-
federatie Voka, heeft dat een en ander in bewe-
ging gezet. “Bedrijven zien in dat thuiswerk een
valabel instrument kan zijn. Verschillende bedrij-
ven zijn bezig met het opmaken van een beleid
daarvoor. We werden aanvankelijk een beetje
overvallen door de lockdown, maar nu krijgt
thuiswerk stilaan zijn plaats in de bedrijfscultuur.”

Uit een enquête bij thuiswerkende Vlaamse
ambtenaren blijkt grote tevredenheid. 74 procent
vindt dat het werken vanop afstand vlot verloopt.
Het maakt een betere afstemming tussen werk en
privé mogelijk, oordeelt ruim 71 procent. Alleen
het gebrek aan contact met collega’s is lastig. 

KOUDWATERVREES OVERWONNEN
Dat is ook wat Monica De Jonghe van het VBO
vaststelt. “Veel bedrijven hebben hun koudwa-
tervrees overwonnen en zien positieve zaken zo-
als minder pendeltijd en weinig tot geen impact
op de productiviteit. Maar het vergt wel een an-
dere aanpak, zeker op plekken waar mensen
vaak in teams werken. Ik merk zelf binnen mijn

team dat het soms moeilijker is om de vinger aan
de pols te houden van wat er leeft.”

Hannelore Van Meldert, manager consult en
hr-specialiste bij Acerta, stelt dat het de taak is
van de hr-afdelingen om daar aandacht aan te
besteden. “Social distancing mag niet leiden tot
sociale afstand. We merken dat veel bedrijven
nu op een kantelpunt staan wat betreft thuiswer-
ken. Eerder werd het gezien als een incentive
om zich te onderscheiden en mensen aan zich
te binden, nu is het ingeburgerd geraakt. Uit ons
onderzoek blijkt dat 55 procent van de bedrijven
zegt structureel te blijven inzetten op thuiswerk.” 

Waar vroeger regeltjes werden gemaakt om
thuiswerk te officialiseren, merkt Van Meldert
nu het omgekeerde: bedrijven denken hardop
na over waarvoor het nog nodig is om fysiek con-
tact te organiseren. “Thuiswerk is een blijvertje,
ook omdat het soelaas biedt voor structurele pro-
blemen zoals de vele uren tijdverlies in het woon-
werkverkeer.”

Ook voor dure kantoorruimte is het een op-
lossing, zegt Kasper Demol. “Minder personeel
op kantoor betekent dat je minder ruimte nodig
hebt, en dus minder kosten moet maken.”  Al
waarschuwt Monica De Jonghe dat thuiswerken
niet als een besparingslogica mag gezien worden.
“Het gaat over de organisatie van werk. Als je
vertrekt vanuit een besparingsidee maak je een
foute redenering.”

Uit enquêtes over thuiswerk blijkt grote tevredenheid. Alleen het gebrek aan contact met collega’s wordt ervaren als lastig. © thomas nolf

‘Minder personeel 
op kantoor betekent ook 

dat je minder ruimte nodig
hebt en dus minder kosten

moet maken’
KASPER DEMOL

woordvoerder voka


