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Nieuw project begeleidt organisaties naar tijd- en 

plaatsonafhankelijk werken 
 
 
Te weinig Vlamingen maken gebruik van de groeiende mogelijkheden om tijd- en 

plaatsonafhankelijk (TPOW) te werken. Nochtans kan telewerken een 
beduidende bijdrage leveren tot de inperking van structurele files. Om deze 
manier van werken verder te integreren bij bedrijven, starten het VIM (Vlaams 
Instituut voor Mobiliteit) en Flanders Synergy met het project ICOMflex. 
 
De Vlaamse ochtend- en avondspits. Een vaste waarde binnen het woon-werkverkeer. 
Hoewel vele verplaatsingen vermeden, uitgesteld of ingekort kunnen worden, gebeurt dit 

slechts met mondjesmaat. Nochtans: als we met z‟n allen zouden flexwerken, kunnen we 
het fileleed reduceren. Zo zou er via ICOMflex tegen 2020 jaarlijks een reductie van 15000 
voertuigverliesuren op het Vlaamse wegennet gerealiseerd kunnen worden. 
 
1 op 2 Belgen verkiest thuiswerken 
 

Recente studies tonen aan dat 7 op 10 Belgen niet langer dan één uur onderweg willen zijn 
naar het werk. 1 op 3 Belgen gelooft dat hij op termijn thuis zal werken en 1 op 2 Belgen 
wil het nu al graag. Toch maakt momenteel slechts 16% (bron: EWCS) ervan gebruik, 
terwijl dit in Denemarken 33% bedraagt. Daarom willen het VIM en Flanders Synergy 

bedrijven begeleiden om de overstap te maken. 
                  
Van theorie naar praktijk 

 
Bedrijfsleiders zitten met heel wat vragen: Voor welke werknemers kan ik flexwerken 
mogelijk maken? Zal ik mijn klanten nog even goed kunnen bedienen? Welke invloed heeft 
dit op de bedrijfsresultaten? Hoe geef ik leiding op afstand? Enz. Ze hebben nood aan een 
goede voorbereiding. Vandaar het project ICOMflex, dat staat voor „Innovatieve Concepten 
voor Organisatie en Mobiliteit: flexwerkplekken en het organiseren van het nieuwe 
werken‟.  

 
250 bedrijven 
 
Binnen een projectomgeving zullen het VIM en Flanders Synergy ongeveer 250 
organisaties begeleiden die bereid zijn de overstap te maken. 
 

“Met dit project willen we deze nieuwe manier van werken en organiseren verder 

promoten bij bedrijven. Tegelijkertijd zullen we nieuwe kennis en instrumenten 
ontwikkelen waardoor andere bedrijven dit sneller én beter kunnen implementeren”, zegt 
Ingrid Lieten, Vlaams minister voor Innovatie. “Zo zal er een ontwikkelingsplan 
worden opgemaakt waardoor bedrijven tijd- en plaatsonafhankelijk werken gestroomlijnd 
kunnen implementeren. We ontwikkelen een readinesscockpit waarmee een organisatie 
kan aftoetsten of hij klaar is voor implementatie”, aldus Mieke Van Gramberen, 

algemeen directeur van Flanders Synergy. “Verder zullen we ook onderzoeken waar 
de telewerkcentra het best ingepland worden om een zo groot mogelijke impact te hebben 
op de mobiliteit”, zegt Koen Valgaeren, algemeen directeur van VIM. 
 



   

 
Roadshow 
 
Het project start op 27 januari met een roadshow in Hasselt. Daarna volgen Antwerpen, 
Gent en Brussel. ICOMflex loopt tot september 2016. 
 

Meer informatie op  http://www.vim.be/projecten/icomflex en op 
http://www.flanderssynergy.be/icomflex-tijd--en-plaatsonafhankelijk-werken/ 
 
Projectpartners 
 
VIM, Flanders Synergy, Antwerp Management School 
 

 
Fotomateriaal: 
 
Fotomateriaal van de persconferentie is opvraagbaar via sandravanderniepen@vim.be 
 
Contact: 

 
Sandra Vanderniepen, communicatiecoördinator VIM   
T +32 11 24 60 05 - M +32 494 41 32 90 - E sandravanderniepen@vim.be 
 
Mariet Vrancken, projectleider Flanders Synergy 
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