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Het Nieuwe Werken

Programma

• inleiding
– definities

• Wet flexibel werken

• Het Nieuwe Werken
– kantoortuin / flexwerkplekken / thuiswerken

– cultuur

• kennis (mogelijk verkorte versie)

• de (te) kritische noot

• stappenplan / do’s & don’ts
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Het Nieuwe Werken (Het Nieuwe Samenwerken / 
Grenzeloos werken)

• echt iets nieuws?

• wat is het nieuwe werken?

• is het al om ons heen?

• zijn wij er klaar voor?

• ben jij er klaar voor?
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Definitie ‘Het Nieuwe Werken’ 
veel gebruikte definities - 1

• Het Nieuwe Werken is visie waarbij recente ontwikkelingen in 
informatietechnologie als aanjager gelden voor betere 
inrichting en bestuur van kenniswerk
– gaat om vernieuwing van fysieke werkplek, organisatiestructuur 

en -cultuur, managementstijl en niet te vergeten mentaliteit van 
kenniswerker en zijn manager

• Dik Bijl

• manier van werken die voor organisaties flexibeler en 
productiever is en voor medewerkers leuker en inspirerender
– Microsoft
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Definitie ‘Het Nieuwe Werken’ 
veel gebruikte definities - 2

• visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te 
maken voor zowel organisatie als medewerker
– visie wordt gerealiseerd door die medewerker centraal te stellen 

en hem, binnen bepaalde grenzen, ruimte en vrijheid te geven in 
bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee 
hij werkt en met wie hij werkt

– recente ontwikkelingen in ict maken Het Nieuwe Werken 
technisch mogelijk en maatschappelijke ontwikkelingen maken het 
wenselijk

• Thesaurus Politiekunde
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Definitie ‘Het Nieuwe Werken’ 
veel gebruikte definities - 3

• Het Nieuwe Werken is visie op werken waarbij medewerker 
centraal staat
– medewerker krijgt in deze visie - binnen bepaalde grenzen -

ruimte en vrijheid om te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, 
wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt

• MVO Nederland

• Het Nieuwe Werken (HNW) of Werken Nieuwe Stijl is nieuwe 
manier om werk te organiseren of werk in te delen met als doel 
productiever (en dus efficiënter) te zijn
– ComputerWorld
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Definitie ‘Het Nieuwe Werken’ 
veel gebruikte definities - 4

• Het Nieuwe Werken komt er kort gezegd op neer dat 
werknemer zijn werkzaamheden kan uitvoeren op tijdstip en 
locatie die zijn voorkeur heeft
– werknemer hoeft dus geen rekening meer te houden met vaste 

kantoortijden of vaste kantoorlocatie
• Carrière Gids

• Het Nieuwe Werken maakt effectiever en efficiënter werken 
mogelijk, en zorgt ook voor betere balans tussen werk en privé 
door werk tijd- en plaatsonafhankelijk te maken
– Centric
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Definitie ‘Het Nieuwe Werken’ 
veel gebruikte definities - 5

• Bij Het Nieuwe Werken staat werken op plaats, tijd, locatie en 
wijze die meest effectief is en beste resultaat geeft, centraal
– Rabobank

• Het Nieuwe Werken is manier van werken waarbij 
ontwikkelingen in informatietechnologie als aanjager fungeren
– doel is vooral kenniswerk beter, efficiënter en flexibeler in te 

richten 
– tijd en plaats zijn daarbij van ondergeschikt belang
– dankzij allerlei nieuwe communicatiemiddelen kan op 

verschillende locaties en tijdstippen worden gewerkt
• Achmea
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Definitie ‘Het Nieuwe Werken’ 
veel gebruikte definities - 6

• Het Nieuwe Werken is geen doel op zich, maar middel voor 
organisaties om beter te kunnen presteren, omdat werknemers 
in staat worden gesteld hun werk beter te doen, flexibeler en 
efficiënter, zonder bijvoorbeeld dagelijks uren te verspillen in 
de file, omdat ze zelf bepalen waar en wanneer werk beste kan 
worden gedaan
– Gispen Kantoormeubilair
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Definitie ‘Het Nieuwe Werken’ 
veel gebruikte definities - 7

• Het Nieuwe Werken is manier om anders naar organisatie en 
manier van werken te kijken
– managers moeten leren loslaten, maar wel begeleiden naar en 

sturen op resultaten, waardoor leidinggevenden en medewerkers 
onderling anders samenwerken

• AndersSamenwerken.nl

10

Vier principes van HNW

• medewerkers kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk werken
– kantoor / trein / thuis / café / 3e werkplek / …

• medewerkers werken zelfstandig en o.b.v. kennis, ervaringen 
en ideeën
– krijgen én nemen eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor 

ondernemerschap

• medewerkers worden aangestuurd op resultaten

• organisatie heeft flexibele arbeidsrelatie met medewerkers
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Stelling 1

• op command & control, en in wezen op wantrouwen, gestoelde 
houding van ‘oude’ manager ten opzichte van werknemer zou 
plaats moeten maken voor geven van vertrouwen, vrijheid en 
verantwoordelijkheid aan ‘nieuwe werker’

12



5

Stelling 2

• in moderne verhoudingen zou het helemaal niet meer nodig 
zijn werknemers daarvoor op één plek met prikklok bij elkaar te 
zetten
– zou het zowel voor hun welzijn als voor arbeidsmarktpositie en 

productiviteit van het bedrijf gunstig zijn meer aan hun eigen 
regelcapaciteit over te laten 
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Wet flexibel werken

Wet flexibel werken
begrippen

• arbeidsduur
– aantal overeengekomen uren waaruit werkweek of anderszins 

overeengekomen werkperiode van werknemer bestaat

• werktijd
– overeengekomen tijdstippen op werkdag of anderszins 

overeengekomen tijdvak waarop werknemer werkzaam is

• arbeidsplaats
– iedere overeengekomen plaats die in verband met verrichten van 

arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt door werknemer
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Doelgroep

• arbeidsovereenkomst

• publiekrechtelijke aanstelling
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Tijdelijk / Structureel

• al dan niet wisselende perioden
– met al dan niet verschillende omvang
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Verzoek

• recht om verzoek te doen
– betekent niet dat werkgever te allen tijde verplicht is daaraan 

gehoor te geven

18



7

Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 1

• ten minste 2 maanden vóór beoogde tijdstip van ingang van 
aanpassing aanvragen (behoudens onvoorziene 
omstandigheden)
– schriftelijk onder opgave van tijdstip van ingang

• gewenste omvang van aanpassing van arbeidsduur 

• gewenste arbeidsplaats 

• gewenste spreiding werktijd

• werkgever pleegt overleg met werknemer over diens verzoek
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Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 2

• opnieuw verzoek indienen 
– 1 jaar nadat werkgever verzoek om aanpassing van arbeidsduur / 

arbeidsplaats / werktijd heeft ingewilligd of afgewezen
• behoudens onvoorziene omstandigheden
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Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 3

• minimaal 26 weken werken bij dezelfde werkgever op moment 
dat arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd wordt aangepast (art. 
2, lid 1 Wfw)
– behoudens onvoorziene omstandigheden

• perioden die elkaar opvolgen met onderbreking < 3 maanden 
samentellen
– onderbreking telt niet mee

– opvolgend werkgeverschap
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Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 4

• uiterlijk 1 maand voor gewenste tijdstip aanpassing beslissen
– anders verzoek automatisch ingewilligd (art. 2, lid 11 Wfw)

• sprake van onvoorziene omstandigheden
– beslist werkgever binnen 5 werkdagen op verzoek van de 

werknemer
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Aanpassen arbeidsduur / arbeidsplaats / werktijd 
verzoek 5

• niet inwilligen / spreiding van uren, aanpassing arbeidsplaats of 
werktijd vaststellen in afwijking van wensen werknemer
– schriftelijke opgave van redenen

• bevoegd beslissing te herzien (art. 2, lid 13 Wfw)
– opgekomen belangen ten aanzien van arbeidsplaats 

– opgekomen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen ten 
aanzien van arbeidstijd
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Aanpassen arbeidsduur / werktijd 1

• werkgever willigt verzoek in
– tijdstip van ingang / omvang van aanpassing

• tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich 
daartegen verzetten

24
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Aanpassen arbeidsduur / werktijd 2

• spreiding uren vast overeenkomstig wensen werknemer
– werkgever kan gewenste spreiding van uren wijzigen, indien hij 

daarbij zodanig belang heeft dat wens van werknemer daarvoor 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken
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Aanpassen arbeidsplaats
art. 2 lid 6 Wfw

• werkgever overweegt verzoek 
– pleegt overleg met werknemer indien hij verzoek, schriftelijk 

gemotiveerd, afwijst

26

Vergelijking

Wet aanpassing arbeidsduur

 wettelijk recht verzoek 
aanpassing arbeidsduur

 1 jaar in dienst zijn

 aanpassing moet structureel zijn

 1 keer per 2 jaar

 4 maanden van tevoren

Wet flexibel werken

 wettelijk recht verzoek 
aanpassing arbeidsduur / 
werktijd / arbeidsplaats 

 26 weken in dienst zijn

 aanpassing mag tijdelijk zijn 

 1 keer per jaar

 2 maanden van tevoren
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Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang 1

• vermindering arbeidsduur (art. 2, lid 9 Wfw)
– herbezetting van vrijgekomen uren

– veiligheid

– roostertechnische aard

• vermeerdering arbeidsduur (art. 2, lid 10 Wfw)
– financiële of organisatorische aard

– niet voorhanden zijn van voldoende werk

– vastgestelde formatieruimte / personeelsbegroting ontoereikend 
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Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang 2

• aanpassing van werktijd (art. 2 lid 11 Wfw)
– veiligheid

– roostertechnische aard

– financiële of organisatorische aard
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Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang 3

• aanpassing arbeidsplaats
– wet bepaald niet in welke gevallen werkgever verzoek tot 

‘thuiswerken’ kan afwijzen
• werkgever moet verzoek serieus overwegen en hierover in overleg 

gaan met werknemer

30
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9 uur werken per dag

• werknemer werkt 36 uur per week (vrijdagmiddag vrij)
– dient verzoek in voor 4x9

• alleen op gegronde reden afwijzen
– openingstijden organisatie

– functie

– …

• leg in personeelsreglement vast welke werkzaamheden niet in 
aanmerking komen voor afwijkende indeling in werktijden
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Aanpassen arbeidsduur/arbeidsplaats/werktijd 
let op 1

• cao / OR / pvt (5/8 dwingend recht)
– geen afwijking mogelijk over recht om minder te gaan werken 

– wel ten aanzien van vermeerdering van arbeidsduur / 
arbeidsplaats / werktijd 

• art. 2, lid 15 Wfw
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Aanpassen arbeidsduur/arbeidsplaats/werktijd 
let op 2

• verandering in uren in eigen functie

• verzoek om meer uren te werken indienen tijdens ziekte
– arbeidsduur wordt aangepast na herstel

• werkgever kan arbeidsverhouding van werknemer niet 
beëindigen wegens omstandigheid dat werknemer om 
aanpassing van arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd heeft 
verzocht
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Aanpassen arbeidsduur/arbeidsplaats/werktijd 
let op 3

• bedrijven met < 10 werknemers
– wet niet van toepassing 

– werkgever moet eigen regeling maken voor aanpassing van 
arbeidsduur
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Geen zwaarwegend bedrijfsbelang tegen 
vermindering arbeidsduur

• OR-taken moeten gelijk behandeld worden als bedongen 
arbeid

• als werknemer dan niet meer in de bedongen arbeid werkt, 
levert dat geen zwaarwegend bedrijfsbelang op op grond van 
Wet flexibel werken

ECLI:NL:RBMNE:2018:755
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Vijf opvattingen / misvattingen over Het Nieuwe 
Werken - 1 

• Het Nieuwe Werken is thuiswerken
– Het Nieuwe Werken is geen thuiswerken, maar werken waar en 

wanneer en hoe de werknemer het wenst en het beste bijdraagt 
aan het te behalen resultaat

– er is geen manager die zijn medewerkers opdracht geeft om thuis 
te werken 

– manager zal wel eigen initiatief meer stimuleren bij Het Nieuwe 
Werken
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Vijf opvattingen / misvattingen over Het Nieuwe 
Werken - 2 

• Het Nieuwe Werken is vrijheid, blijheid
– voordeel van Het Nieuwe Werken is dat er meer individuele 

vrijheid is

– dit betekent niet dat de werknemer maar wat doet

– sterker nog, door maatwerk zal iedere arbeidskracht 
resultaatgericht worden aangestuurd

– werknemer heeft vrijheid wanneer en in welke volgorde hij de 
taken uitvoert

– achteraf wordt werknemer afgerekend op behaalde resultaten

– tegenover vrijheid staat dus een grote verantwoordelijkheid
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Vijf opvattingen / misvattingen over Het Nieuwe 
Werken - 3 

• doel van Het Nieuwe Werken is bezuinigen
– positieve bijwerking van Het Nieuwe Werken is dat het geld 

bespaart, maar is geen doel op zich

– door kantoorpanden op slimmere manier in te richten, 
kantoortuinen in plaats van werkkamers, bespaart een bedrijf 
enorm veel geld

– bezettingsgraad van ouderwetse kantoren is schrikbarend laag
• kan dus veel geld worden bespaard door Het Nieuwe Werken toe te 

passen, maar er zullen niet veel bedrijven zijn die HNW als doel 
zullen inzetten

– Het Nieuwe Werken betekent voor bedrijven grote cultuuromslag
• zowel personeel als management moeten anders gaan functioneren
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Vijf opvattingen / misvattingen over Het Nieuwe 
Werken - 4 

• door Het Nieuwe Werken moet de medewerker altijd 
beschikbaar zijn
– Het Nieuwe Werken zorgt ervoor dat privé en werk door elkaar 

heen gaan lopen

– is aan werknemer om grenzen te stellen

– veelal wordt het opgelost door alleen voor specifieke klussen thuis 
te werken

– is niet de bedoeling dat werknemer 24/7 beschikbaar is

– werkgever en werknemer behoren met elkaar in dialoog te gaan 
en afspraken te maken

39
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Vijf opvattingen / misvattingen over Het Nieuwe 
Werken - 5

• negatieve bijwerkingen, zoals verzakelijking, solistisch gedrag 
en verlies van sociale contacten
– werknemers worden zelfstandiger en zullen als het ware als 

ondernemers te werk gaan

– gevolg is dat iedereen zakelijker zal opstellen

– wordt anders op werkvloer, want medewerkers zullen veel meer 
beoordeeld worden om wat ze presteren

– bij HNW wordt er gericht aangestuurd op resultaten

40

Het Nieuwe Werken

Programma

• kantoortuin

• flexwerkplekken

• thuiswerken

• cultuur

42
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Kantoortuin
voordelen

• grote open ruimtes stimuleren samenwerking 
– doordat men elkaar ziet, is het gemakkelijk contact te maken

• verbetert teamwerk 

• leidt tot betere relaties met collega’s 

• leidt tot krijgen van nieuwe ideeën

• gevoel krijgen deel uit te maken van innovatief bedrijf
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Kantoortuin
nadelen 1

• kunnen zich minder goed concentreren 

• zijn minder productief en creatief

• door grote aantal mensen in open ruimte wordt men regelmatig 
gestoord
– mensen gemakkelijker anderen aanspreken

– twee pratende collega’s de derde collega storen

• werknemers die in kantoortuin werken zijn vaker ziek zijn dan 
werknemers met eigen kamer
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Kantoortuin
nadelen 2

• grootste probleem in kantoortuin is het geluid

• langdurige blootstelling aan kantoorrumoer
– ervaren mensen meer stress en worden ze minder gemotiveerd 

en creatief
• krijgen neiging zich af te sluiten van hun omgeving door met hun rug 

naar anderen toe te gaan zitten of koptelefoon op te zetten
– wordt juist minder gecommuniceerd en samengewerkt

45
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Concentratie

• geluidsoverlast leidt tot veel onvrede
– productiviteit door afleidende geluiden neemt met 66% af

– kantoorherrie kost Europese zakenwereld jaarlijks zo’n € 30,8 
miljoen
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Omgaan met lawaai 1

• zorg voor aparte werkplekken of stilteruimtes waar 
medewerkers in alle rust kunnen werken als dat nodig is

• met juiste kantoormeubelen, vloerbedekking en indeling kan 
veel winst worden behaald
– speciale plafonds, vloerkleden, gordijnen en panelen verkrijgbaar 

die geluid absorberen
• akoestische kasten kunnen ook al veel bijdragen aan stille 

kantooromgeving

• planten hebben een gunstige invloed op omgevingsgeluid
– vooral in ruimtes met veel harde materialen
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Omgaan met lawaai 2

• zet printers en kopieerapparaten in aparte ruimte
– zorg ook voor nodige beweging!

• zet geluid telefoon zoveel mogelijk uit

• laat collega’s weten als u belangrijke klus heeft waarvoor 
opperste concentratie vereist is
– eventueel koptelefoon met favoriete muziek

• voer telefoongesprekken en persoonlijke gesprekken op 
acceptabel geluidsniveau 
– loop indien mogelijk even naar de gang

48
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Flexplekken 1

• werknemers hebben geen eigen bureau meer
– moeten iedere dag opnieuw plekje zoeken

• spullen slaan ze op in eigen kastje of rolcontainer
– elke avond moet bureau leeg achtergelaten worden

• voor werkgever hebben flexplekken voordeel dat ze 
ruimtebesparend zijn en daardoor kostenbesparend
– flexwerken wordt vaak vanuit economische overwegingen 

ingevoerd
• minder werkplekken / minder m2 / minder meubilair / minder 

stopcontacten en kabelgoten / energiekosten / schoonmaakkosten / 
…
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Flexplekken 2

• extravert werkt anders dan introvert
– extraverte persoon vindt het prima dichterbij ander te zitten en als 

dit wisselend karakter heeft, is dat ook oké
• drukte kan meestal beter verwerkt worden, maar brengt ook met zich 

mee dat deze persoon net even iets sneller afgeleid is
– uitzonderingen bevestigen regel

• opgeruimd bureau
– opgeruimd bureau = opgeruimd hoofd

• ook al weet je waar alles ligt je wordt toch beïnvloed

– meer rommelig bureau stimuleert creativiteit
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Flexplekken 3

• werkhouding
– belangrijk dat bureau en bureaustoel makkelijk in- en verstelbaar 

zijn
• voorkomen rug- en nekklachten

• hygiëne 
– kans op besmetting met bacteriën en virussen 

• aan te raden deze plekken goed schoon te houden
– desnoods door zelf werkplek van tevoren even af te nemen

51



18

Flexplekken
voordelen 1

• wisselende werkplek vergroot dynamiek in organisatie 
– komt in contact met meer collega's, wat communicatie en 

kennisuitwisseling stimuleert
• opgeven van eigen plek blijkt na enige gewenning voor meer dan 80% 

geen groot probleem

• meer keuzevrijheid
– overstappen op flexplekken gaat vaak samen met andere 

vernieuwingen
• mogelijkheid om thuis te werken / werktijden aan te passen

– meer keuzevrijheid betekent vaak tevreden personeel
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Flexplekken
voordelen 2

• meer kennisuitwisseling
– collega’s meer onderling contact / sociale contacten

• kunnen sneller op iets inspringen

• mensen over het algemeen veel vroeger op kantoor

53

Flexplekken
nadelen 1

• moeilijk om ideale aantal flexplekken te bepalen
– te weinig, dan vindt niet iedereen een bureau

– te veel, dan heeft dat tot gevolg dat mensen nauwelijks van plek 
wisselen

• extra irritatie ontstaat als leidinggevenden wél vaste 
werkplekken hebben

• meest gehoorde klacht over flexwerken, is gebrek aan privacy
– vertrouwelijk informeren naar roddels over collega’s, nieuwtjes 

over fusie, …

– vertrouwelijke telefoongesprekken met klanten, …

54
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Flexplekken
nadelen 2

• concentratie
– afleiding, een andere veelgehoorde klacht op flexplekken

• in traditioneel kantoor is concentratie niet per se hoger dan in 
flexplekkantoor

• bereikbaarheid van collega’s
– lastiger om specifieke collega te vinden als niemand meer een 

vaste plek heeft

• mogelijke ICT problemen
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Bedrijfsverhuizing 1

• goed werknemerschap
– werknemer moet positief reageren op redelijke voorstellen van 

werkgever die verband houden met gewijzigde omstandigheden 
op het werk

• tenzij aanvaarding van dat voorstel in redelijkheid niet van werknemer 
kan worden gevergd

7:611 BW / Taxi Hofman-arrest

56

Bedrijfsverhuizing 2

• goed werkgeverschap
– verplicht werknemer werkzaamheden te laten uitoefen op nieuwe 

locatie
• als nieuwe locatie ver van oude locatie ligt: compensatieregeling

– werknemers (financieel) tegemoetkomen 

7:611 BW

57
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Bedrijfsverhuizing 2

• verhuisvergoeding

• (tijdelijke) reiskostenvergoeding

• acceptabele reistijd

• (tijdelijk) reistijd = werktijd

• eerst tijdje proberen
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Voordelen thuiswerken
werkgever

• kostenbesparing

• daling ziekteverzuim
• meer tevreden / vitaler

• stijging arbeidsproductiviteit
– beter gemotiveerde werknemers

• toename flexibiliteit

• positieve invloed op positie als werkgever op arbeidsmarkt
– hoge medewerkerstevredenheid

• minder kosten voor kantoorruimte door invoeren flexplekken
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Voordelen thuiswerken
werknemer

• minder reistijd / reiskosten

• afstemming werk-privé

• betere concentratie / productiviteit

• kostenbesparing

• makkelijker te combineren met ziekte / handicap

• minder kinderopvang nodig (ouderdag/eerder thuis)

60
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Voordelen thuiswerken
werkgever / werknemer

• minder tijdverlies door verkeersproblemen

• positieve bijdrage aan verkeersdrukte / CO2-uitstoot

• minder kantoorruimte nodig

• combinatie met re-integratie tijdens/na ziekteverzuim

• compensatie extra reistijd
– zakelijke verhuizing / fusie / overname

61

Nadelen thuiswerken
werkgever 1

• gezondheidsrisico
– arbeidsomstandigheden / arbeidstijden

• invoeringskosten ICT- en inrichtingskosten Arbo-wetgeving

• beveiligingsrisico’s
– toegang tot centraal netwerk

• kennisoverdracht door collega’s 

• informele contacten 

• betrokkenheid
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Nadelen thuiswerken
werkgever 2

• aanpassing organisatie

• vormgeven nieuwe manier van leidinggeven

• lastiger om controle te houden op thuiswerkers

• bereikbaarheid werknemers (?)

• fiscale aspecten

63
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Nadelen thuiswerken
werknemer

• isolement, minder spontane ontmoetingen en contacten met 
collega’s

• inrichting werkplek thuis is van onvoldoende kwaliteit
– technische mogelijkheden zijn onvoldoende

• grotere kans op stress door onduidelijke afspraken
– moet strak kunnen zelfroosteren en goed kunnen plannen

• vermenging werk/privé
– geen geregelde werktijden

• idee dat het negatief is voor carrière
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Risico’s thuiswerken

• distantie

• vereenzaming

• conflicten rond evaluatie van (gemiste) targets

• ergonomische omstandigheden => RSI

• onvoldoende scheiding arbeid en rust 
– psycho-sociale arbeidsbelasting

• technostress

• aansprakelijkheid werkgever?

65

Invloed thuiswerken

• leidinggevenden moeten leren op basis van vertrouwen en 
prestaties te sturen
– minder vanuit controlerende rol

• medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid

• afdelingen gaan op andere manier samenwerken

• communicatie werknemer-manager / werknemer-collega’s

• betrokkenheid met organisatie / collega’s

• andere invulling zorgplicht 
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Leidinggevende

• voorbeeldfunctie

• actief ondersteunen
– pas wanneer organisatie, leidinggevende en collega’s thuiswerken 

goedkeuren, gaan mensen er gebruik van maken
• leidinggevende is hier in bijzonder belangrijk, omdat deze beslist over 

carrière van werknemer
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Geen discriminatie thuiswerkers

• recht op scholing

• gelijk beoordelen

• dezelfde loopbaankansen

• zelfde salaris

• zelfde secundaire arbeidsvoorwaarden

• gezondheid / veiligheid thuiswerkplek bewaken

• Arbowet / Arbeidstijdenwet van toepassing
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Voorwaarden thuiswerken

• consequent thuiswerkbeleid

• meetbare productie

• juiste verhouding aanwezigheid kantoor/thuis

• heldere afspraken

• goede kosten-batenanalyse (inzicht in mogelijke 
effiencywinsten)

• aansluiting met personeelsbeleid

• goede arbeidsomstandigheden

• voldoende faciliteiten

• goede match thuiswerker/organisatiestructuur
69
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Wie mag thuiswerken

• functiegroep 
– thuiswerken mogelijk?
– thuiswerken goed idee?

• individuele werknemer
– goed zelfstandig werken
– goed kunnen organiseren
– eigen grenzen kennen/kunnen aangeven
– kunnen omgaan met wisselende werktijden
– goed tegen weinig/geen sociale contacten kunnen
– thuissituatie
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Geschikte functie thuiswerken
indicatie 1

• minimaal 20% taken heeft betrekking op invoeren / verwerken 
informatie

• deel van taken leidt tot meetbare output
– is te plannen

• deel van taken kan worden uitgevoerd zonder aanwezigheid 
van anderen
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Geschikte functie thuiswerken
indicatie 2

• hoeveelheid verwachte/ onverwachte gebeurtenissen
– hoe meer dynamiek, des te minder geschikt

• gebruik moeten maken van locatiegebonden voorzieningen 
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Geen geschikte functie thuiswerken

• functie is locatiegebonden

• bij uitoefening van functie wordt gewerkt met locatiegebonden
voorzieningen/fysieke middelen die niet mee naar huis 
genomen kunnen worden

• er gelden beveiligingseisen voor functie die thuiswerken 
onmogelijk maken 
– werken met documenten die gebouw niet uit mogen

– …
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Oud / Nieuw

 krijgen opdrachten / voeren 
deze uit

 aanwezigheid wordt 
nauwgezet gecontroleerd

 verantwoordelijkheid 
voornamelijk bij manager

 stijl manager gebaseerd op 
controle

 werkt op ‘kantoor’

 strikte scheiding werk / privé

 zoveel mogelijk onafhankelijk / 
‘zelfstartend’

 grote mate van vrijheid

 verantwoordelijkheid 
voornamelijk bij werknemer

 stijl manager gebaseerd op 
vertrouwen

 werkt op plaats waar hij/zij is 
(of wat nodig is)

 scheiding werk / privé vervaagt 
74

Praktijkdingetjes 

• kan leidinggevende medewerker verzoeken om naar kantoor te 
komen op thuiswerkdag?
– indien dienstbelang dit vraagt moet medewerker te allen tijden 

naar kantoor komen

• kunnen hiervoor gemaakte kosten (oppas) gedeclareerd 
worden? 
– kosten rond oppas voor kinderen kunnen niet worden vergoed

• thuiswerken is geen kinderopvang

• mogen “thuiswerkdagen” worden opgespaard?
– als in een week niet wordt thuisgewerkt, geeft dit geen recht om 

week erna 2 keer zo veel thuis te werken
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Werkplek

• voldoen aan geldende arbowetgeving
– meubilair / verlichting / ventilatie

• werkzaamheden probleemloos kunnen uitvoeren
– niet voortdurend vertragingen / verstoringen

• beheersbare kosten

• goed beveiligd
– fysiek / digitaal

• computer / andere apparatuur
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Telewerken
aandachtspunten

• werken buiten kantooruren
– helpdesk aanwezig

– applicatie beschikbaar (onderhoud?)

• ongeautoriseerde fysieke toegang
– diefstal, verlies, meekijken

• authenticatie op basis van meerdere factoren

• autorisatie
– telewerkers beperktere toegang dan op kantoor

• tijdig intrekken bevoegdheden bij uitdiensttreding
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Computer beveiliging thuis

• installeren door expert
– automatische updates / beveiligingssoftware

• geactiveerde firewall

• regelmatige check door systeembeheerder / 
automatiseringsdeskundige

• beveiligd met gebruikersnaam / wachtwoord

• data (extra) versleutelen

• goede instructies

78
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Belangrijke kenmerken van het Nieuwe Werken - 1

• aansturing van medewerkers wordt meer gebaseerd op 
vertrouwen en vindt minder vanuit control plaats
– vraagt om anders sturen en leidinggeven en ‘Projectmanager Nieuwe 

Stijl’

• sturing op resultaat in plaats van aanwezigheid
– door flexibel en op afstand te werken is eigenlijk alleen output van 

medewerkers meetbaar
• input (bijvoorbeeld aantal gewerkte uren) is veel minder zichtbaar

• meer vrijheden voor medewerkers om werk qua tijden, locatie en 
werkwijze in te vullen op manier die hen zelf het meest geschikt 
lijkt
– betekent dus ook minder procedures en regels rondom arbeid
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Belangrijke kenmerken van het Nieuwe Werken - 2

• ondersteunende faciliteiten om Het Nieuwe Werken mogelijk te 
maken
– valt te denken aan ICT toepassingen, flexplekken en 

(tele)communicatiemiddelen
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Valkuilen en knelpunten in de praktijk - 1

• managers hebben moeite hun op controle gerichte stijl los te 
laten
– leidinggeven op afstand wekt bij sommige managers angst dat 

medewerkers er buiten hun zicht de kantjes vanaf lopen

• Het Nieuwe Werken is (technisch) al hele tijd mogelijk
– voordat we daadwerkelijk op andere manier gaan organiseren en 

samenwerken is eerst andere mindset nodig
• paradigmashift bij zowel managers als professionals

• fysieke barrières
– geografische afstand en verschillende tijdzones

• gaan vaak gepaard met technische tekortkomingen
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Valkuilen en knelpunten in de praktijk - 2

• sociaal-culturele drempels
– sterk hiërarchische organisatie

• ineffectieve incentives (prikkels/drijfveren), die niet de juiste mensen 
aanzetten tot actie

– men mist gesprekje bij koffiezetapparaat

• contextuele barrière
– gaat om afstemmen en begrijpen van kennis die afkomstig is van 

collega’s met andere disciplines, niveaus en specialismen
• uitwisseling van kennis tussen afdelingen of divisies van organisaties

– iedereen praat en denkt in zijn eigen ‘taal’ over onderwerp

– kortsluiting op dit vlak maakt het soms moeilijk om adviezen toe te passen
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Valkuilen en knelpunten in de praktijk - 3

• tijdgebrek
– kenniswerkers hebben vaak domweg tijd niet om hun inzichten 

voortdurend te delen
• maak eerst duidelijk wie medewerkers in je organisatie over welke 

onderwerpen kunnen raadplegen
– soms zul je beslissingsbevoegdheden moeten verhelderen of 

bevoegdheden opnieuw moeten definiëren, om beroep op specifieke 
kenniswerkers te verminderen en dat op anderen te vergroten
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HNW en vernieuwing van de organisatie - 1

• om grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid lager in 
organisatie te beleggen zijn aanpassingen in 
organisatieontwerp en wijze van sturing belangrijk
– opkomst van nieuwe media vergemakkelijkt dit proces

• platter, minder controles en regels
– meer ruimte voor zelfsturing

• sturing wordt beperkter maar op dat beperkte gebied duidelijker en 
strakker

– spannningsbalans tussen zelforganisatie en sturing wordt aldus sterker 
geprofileerd
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HNW en vernieuwing van de organisatie - 2

• medewerkers nemen verantwoordelijkheid om optimale 
bijdrage te leveren aan organisatieresultaten
– potentiële talenten worden beter benut

• medewerkers zetten zich gemotiveerd in om waarde te creëren 
voor klanten

• creatieve oplossingen worden verzonnen voor oude en nieuwe 
problemen
– er is innovatiedrang
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Managen van kenniswerkers is van cruciaal belang 
- 1

• managers moeten zich aanpassen aan nieuw werkplekmodel
– vraagt andere stijl van werken en leidinggeven

• succesvol managen en ondersteunen van telewerkers is van cruciaal 
belang

– managers moeten leren hoe zij productiviteit van hun mensen 
kunnen maximaliseren wanneer zij hun werknemers niet meer 
dagelijks op kantoor tegen het lijf lopen
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Managen van kenniswerkers is van cruciaal belang 
- 2

• maak plan
– zorg voor heldere visie op nieuwe werkplekbenadering

• duidelijke targets / voordelen voor individu, team en organisatie

• bepaal doelstellingen
– voer managementprogramma in dat uitgaat van behalen van 

resultaten
• managers in staat stelt eenvoudig gewenste en behaalde objectieven 

van virtuele team vast te stellen

• begrijp hoe uw medewerkers werken
– gestructureerd of juist niet / welke interactie is er nodig /  met wie 

moet er worden samengewerkt / wordt er zelfstandig gewerkt
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Managen van kenniswerkers is van cruciaal belang 
- 3

• zorg voor regelmatige communicatiemomenten
– geef goede voorbeeld door met regelmaat vergaderingen in te 

plannen waarbij gebruik wordt gemaakt van meest efficiënte 
communicatiemiddelen

• maak bijvoorbeeld gebruik van audioconferencing voor algemene 
business updates, videoconferencing voor introductie van nieuwe 
producten of processen en persoonlijke ontmoetingen voor trainingen 
of vergaderingen in kader van business planning

88

Managen van kenniswerkers is van cruciaal belang 
- 4

• bied mobiele werknemers professionele werkplek
– zorg dat mobiele werknemers toegang hebben tot professionele 

werkplekken (werkruimte / vergaderruimte) wanneer zij die nodig 
hebben

• bewaak bedrijfscultuur
– moedig intern kameraadschap aan door momenten te creëren waar 

collega’s elkaar formeel en informeel kunnen ontmoeten en bovendien 
netwerken kunnen creëren met andere professionals

• moedig feedback aan
– luister goed naar behoeften en moeilijkheden van werknemers op vlak 

van telewerken
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Het nieuwe leidinggeven - 1

• ruimte geven aan medewerkers
– durven delegeren en loslaten

– duidelijk zijn over resultaten die bereikt moeten worden

– stellen van kaders

– monitoren van output/outcome
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Het nieuwe leidinggeven - 2

• gericht op stimuleren van verantwoordelijkheidsgevoel van 
medewerkers
– laten blijken dat u vertrouwen heeft in kwaliteiten van uw mensen 

door hun input serieus te nemen

– betrek ze actief bij ontwikkelen van initiatieven

– doe beroep op hun expertise en ondernemerschap

• geven van feedback
– zowel positieve zaken als aandachtspunten

• prikkel medewerkers

• laat waardering blijken met geven van complimenten
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Het nieuwe leidinggeven - 3

• stellen van juiste vragen
– vooral (coachende) vragen die beroep doen op probleemoplossend 

vermogen en zelfstandigheid van medewerkers
• prestatiegericht coachen

• oog hebben voor samenwerking en resultaatgerichtheid in team

• sturen op output en voortgang
– eenduidig en gefocust op wat u belangrijk vindt

• er voor zorgen dat u weet wat uitvoerende professionals bezig 
houdt
– directe contact is nog altijd beste bron
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Nieuwe Wereld van het Werk - 1

• heeft medewerker meer bevoegdheden en minder sturing 
– meer ondernemend gedrag en aanverwante competenties

• verschuift (start)kwalificatie van medewerker van opleiden 
(vakkennis en competenties) naar Bildung breed inzicht in 
toegevoegde waarde voor klanten, resultaten en samenhang 
daartussen

• verschuift norm voor belonen en presteren van takengericht naar 
resultaatgericht 
– van aanwezig zijn en aantallen naar waarde toevoegen en outcome

• zorgen niet prestaties en anciënniteit voor promotie en bevordering
– maar aanwezige en (aan)getoonde talent 93
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Nieuwe Wereld van het Werk - 2

• belonen en waarderen we niet vanwege anciënniteit en hiërarchie
– maar op basis van (individuele en team) bijdragen en resultaten

• denken we serieus na over management-, staf- en 
steunstructuren
– procesteams met hoge verantwoording op sturing en 

voortgangsbewaking

• gaan we van turven en vinken op aantallen naar leiden naar 
resultaten 
– geen output maar outcome

• stappen we over van sec competenties naar opstelsom van 
werkwijze / resultaten / kennis / competenties (rolportfolio’s)
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Route

• cultuur

• ambitie

• soort werkzaamheden

• wijze waarop werk is georganiseerd

95

Duurzaam Zelfredzaam Personeel
DZP-ers

• arbeidsverhoudingen waarin enerzijds ondernemingen moeten 
accepteren dat zij minder directe invloed hebben op uitvoering 
van het werk en meer moeten afrekenen op resultaat en 
waarin anderzijds werknemers meer hun eigen werk en 
tijdgebruik moeten gaan ‘managen’
– aard van die nieuwe arbeidsverhoudingen stelt daarmee deels 

nieuwe eisen aan competenties van arbeidsmarktparticipanten
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Regels 

• arbeidsovereenkomst 

• aansprakelijkheid 

• arbeidsomstandigheden 

• arbeidstijden 

• medezeggenschap 

• werkkostenregeling
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Arbeidsovereenkomst 7:610 B

• werknemer verbindt zich persoonlijk arbeid te verrichten

• werkgever verbindt zich loon te betalen

• werknemer verricht arbeid in dienst van werkgever
– gezagsverhouding
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Gezagsverhouding

• bestaan van bevoegdheid gezag uit te oefenen, en niet 
feitelijke uitoefening, voldoende voor aannemen van 
arbeidsovereenkomst
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Omstandigheden

• verandering van omstandigheden waaronder arbeid wordt 
verricht
– bevoegdheid om die omstandigheden eenzijdig te veranderen?

– instemming werknemer nodig?
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Arbeidsovereenkomst en Het Nieuwe Werken / 
thuiswerken

• moet arbeidsovereenkomst aangepast worden of zelfs 
vernieuwd om ‘thuiswerken’ in te kunnen voeren?

• eerst inventariseren bestaande overeenkomst

• dan wijzigingen doorvoeren

101

Inventariseren 1

• functieomschrijving 
– hoofdstandplaats/plaats(en) waar arbeid wordt verricht

• arbeidsduur
– werkdagen/-tijden

– vergoeding extra uren

• opnemen vakantiedagen

• verplichte snipperdagen
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Inventariseren 2

• melden arbeidsongeschiktheid
– voorschriften gedurende ziekteperiode

• maatregelen treffen voor geheimhouding
– boetebeding

• mobiele telefoon
– zakelijke gesprekken / privékosten

• overige bedrijfsmiddelen
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Inventariseren 3

• wijzigingsbeding (7:613 BW) opgenomen?

• werkgever kan slechts beroep doen op schriftelijk beding dat 
hem bevoegdheid geeft in arbeidsovereenkomst 
voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij 
wijziging zodanig zwaarwichtig belang heeft dat belang van 
werknemer dat door wijziging zou worden geschaad, daarvoor 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken
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Eenzijdig wijzigingsbeding 
voorbeeld

• Werkgever behoudt zich uitdrukkelijk recht voor, ingeval van 
zwaarwichtig belang ex artikel 7:613 BW, eenzijdig wijzigingen 
in arbeidsvoorwaarden door te voeren. Zij zal deze schriftelijk 
aan werknemer kenbaar maken.
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Toestemming van werknemer nodig?

• kan werkgever werknemers tot HNW verplichten?
– op grond van instructierecht (7:660 BW) kan werkgever in 

beginsel eenzijdig werkplek en arbeidstijden van werknemer 
bepalen

• op beide punten is op individueel niveau geen toestemming van 
werknemer nodig

106

Instructierecht 
7:660 BW

• verplichting zich te houden aan voorschriften omtrent 
verrichten van arbeid alsmede aan die welke strekken ter 
bevordering van goede orde in onderneming
– bevoegdheid werkgever te bepalen op welke plaats arbeid binnen 

onderneming wordt verricht

– voor wijziging van arbeidstijden geen instemming werknemer 
vereist

• behoudens bijzondere omstandigheden
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Geen instemming werknemer

• wijzigingsmodaliteiten zonder instemming

• eenzijdig wijzigingsbeding (7:613 BW)

• goed werkgever- en werknemerschap (7:611 BW)

• onvoorziene omstandigheden (6:258 BW)

• redelijkheid en billijkheid (6:248 BW)

denk ook aan overleg met ondernemingsraad

108
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Onvoorziene omstandigheid 
6:258 BW

• ... rechter kan ... overeenkomst wijzigen of geheel of 
gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene 
omstandigheden welke van dien aard zijn dat de wederpartij 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten
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Eenzijdige wijziging 
6:248 lid 2 BW

• ... als gevolg van overeenkomst geldende regel is niet van 
toepassing voor zover dit in gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar …
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Wijzigen naar thuiswerken

• kan werknemer aanspraak maken op thuiswerken?
– wegens instructierecht van werkgever niet, behoudens bijzondere 

regelingen

• ECLI:NL:GHARN:2012:BV3931 
– hof merkt op dat met beleidswijziging om niet langer thuis te 

werken, belangen van werknemer onvoldoende zijn meegewogen
• dit alles maakt opzegging evenwel niet kennelijk onredelijk
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Werkgever mag van slecht functionerende werknemer 
verlangen dat hij zijn thuiswerkdag inlevert

• verzoek van werkgever om ook op vaste thuiswerkdag op 
kantoor te komen werken wordt getoetst aan Stoof/Mammoet

• gelet op kritiek op functioneren van werknemer was het redelijk 
dat werkgever verlangde dat werknemer naar kantoor kwam

• werknemer heeft echter wel recht op loon over dagen dat hij 
desalniettemin thuis heeft gewerkt

ECLI:NL:GHAMS:2018:317
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Vervangende toestemming voor het gaan werken 
met roulerende ploegen in plaats van vaste

• kantonrechter acht weigering van ondernemingsraad om in te 
stemmen met voornemen van ondernemer om met roulerende 
ploegen te gaan werken in plaats van vaste, onredelijk
– verleent daarom vervangende toestemming

ECLI:NL:RBROT:2018:1743
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Aansprakelijkheid

• goed werkgeverschap
– 7:611 BW

• aansprakelijkheid van de werkgever
– 7:658 BW

114
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Goed werkgeverschap
7:611 BW

• werkgever en werknemer zijn verplicht zich als goed werkgever 
en goed werknemer te gedragen
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Werkgeversaansprakelijkheid
7:658 BW

• werkgever is verplicht lokalen, werktuigen en gereedschappen 
waarin of waarmee hij arbeid doet verrichten, op zodanige 
wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor verrichten 
van arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te 
verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat 
werknemer in uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt

• werkgever is jegens werknemer aansprakelijk voor schade die 
werknemer in uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij 
hij aantoont dat hij in lid 1 genoemde verplichtingen is 
nagekomen of dat schade in belangrijke mate gevolg is van 
opzet of bewuste roekeloosheid van werknemer
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Onderscheid 7:611 BW / 7:658 BW
voorbeeld

• 7:658 BW
– schade geleden in relatie tot uitoefening van werkzaamheden

• 7:611 BW
– ongevallen tijdens bedrijfsuitje / zakenreis / aan werk gerelateerde 

verkeersongeval
• aansprakelijkheid vanwege niet hebben afgesloten van adequate 

verzekering ter bescherming van werknemer tegen ingetreden schade
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Aansprakelijkheid
7:658 BW

• aansprakelijkheid van werkgever voor schade die werknemer 
in uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt
– tenzij werkgever kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen 

of dat schade gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
werknemer 
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Aansprakelijkheid
arbeidsomstandigheden

 werkgever moet personeel dat wil thuiswerken 
informeren
‒ veilige bediening van apparatuur

‒ goede werkhouding

‒ wanneer nodig: over werken met gevaarlijke stoffen
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Werkgeversaansprakelijkheid
zorgplicht 1

• werkgever bijzondere zorgplicht bij laten verrichten van 
werkzaamheden
– aansprakelijk voor schade als werknemer tijdens uitoefening van 

zijn werkzaamheden schade lijdt
• tenzij werkgever kan aantonen dat hij aan zorgplicht heeft voldaan

– dan wel aantoont dat schade met opzet of bewuste roekeloosheid door 
werknemer zelf is veroorzaakt

• in praktijk kan niet snel worden aangenomen dat werkgever hieraan 
heeft voldaan

omvangrijke zorgplicht 
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Werkgeversaansprakelijkheid
zorgplicht 2

• niet alleen duidelijke instructies geven met betrekking tot 
veiligheid
– er ook van bewust zijn dat werknemers in bepaalde routine 

duidelijk bekend gemaakte voorschriften vergeten toe te passen
• moet werknemers daarom bij herhaling wijzen op bepaalde zaken en 

risico’s

• verregaande zorgplicht is evenwel niet onbeperkt / behelst 
uitdrukkelijk geen risicoaansprakelijkheid
– Hoge Raad: kantinemedewerkster - nieuw broodmes
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7:658 BW / 7:611 BW
voorbeeld groenteboer

• medewerker komt met hand in snijmachine
– beschermkap per ongeluk niet goed vastgezet

• werkgever heeft kennelijk niet gezorgd voor veilige 
werkomstandigheden en dus is hij aansprakelijk (7:658 BW)

– zelfs als hij kan aantonen dat hij diverse keren heeft verteld hoe belangrijk 
het is om beschermkap goed op machine te plaatsen

• medewerker brengt op weg naar huis (in eigen auto) bestelling 
bij klant
– rijdt tegen boom bij zoeken naar huisnummer / ernstig letsel

• schade geleden in verband met risico dat is verbonden aan het werk
– werkgever moet zorgen voor adequate verzekering die dergelijke schade 

vergoedt (7:611 BW)
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Aansprakelijk

• niet de vereiste maatregelen heeft genomen 

• tegen gevaren die hem bekend moeten zijn 

• op moment waarop gevaar heeft geleidt tot schade 

• terwijl schade niet in zijn volle omvang was geleden, als 
werkgever vereiste maatregelen wel had genomen
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Burnout
zorgplicht

• schending zorgplicht slechts aangenomen, indien sprake is van 
uitzonderlijk hoge werkdruk en ook andere uitzonderlijke 
werkomstandigheden die tot burn-out hebben kunnen leiden
– van belang of door werknemer is geklaagd over bijvoorbeeld hoge 

werkdruk, werkstress en onderbezetting
• werkgever mag namelijk afgaan op wat werknemer hem verteld en 

mag er zonder nadere aanwijzingen van uitgaan dat werknemer 
‘tegen normale werkbelasting opgewassen is’

– werknemer moet kenbaar hebben gemaakt dat hij (inmiddels) verhoogd 
risico loopt op krijgen van burn-out
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Burnout
werkgever aansprakelijk

• werknemer jarenlang stelselmatig aanzienlijk aantal overuren 
had gemaakt (20 uren per week) / permanente op werknemer 
rustende druk / werkgever was hiervan op de hoogte
– Hof ‘s-Hertogenbosch, 25 augustus 2009, LJN: BK0617

• werkgever wist van bijzondere persoonskenmerken van 
werkneemster die risico op burn-out kunnen vergroten
– Hof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2010, LJN: BO4408
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Burnout
werkgever niet aansprakelijk

• werkdruk fors / onderdeel van cultuur van bedrijf / vaak over 
gesproken
– niet komen vast te staan dat er sprake was van excessief hoge 

werkdruk in objectieve zin
• geen schending van zorgplicht door werkgever

– Hof ’s-Hertogenbosch, 15 januari 2008, LJN: BC2747
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Schade toegebracht door medewerker zelf

• werkgever aansprakelijk voor schade die medewerker aan 
eigen goederen toebrengt
– als die goederen (op grond van arbeidsovereenkomst) bij 

uitoefening van werkzaamheden worden gebruikt
• goederen gezien hun aard risico van ernstige beschadiging lopen, 

mede gelet op feit dat dagelijkse omgang met die goederen tot minder 
voorzichtig gedrag kan leiden

– bijvoorbeeld: auto, motor, laptop (niet kleding, horloge, bril etc.)

• ook wanneer werkgever geen enkel verwijt valt te maken
– tenzij schade aan goederen is ontstaan door opzettelijk of bewust 

roekeloos gedrag van medewerker
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Bij uitoefening van werkzaamheden

• niet al te letterlijk (beperkt) worden uitgelegd
– ook werkzaamheden die niet aansluiten bij taakomschrijving van 

medewerker

– werk waarvoor geen opdracht is gegeven

– schade opgelopen tijdens pauzes of schade bij aankomst of 
vertrek op werkterrein 

– ongeval tijdens (door of namens werkgever georganiseerde) 
feestavond, personeelsuitje of sportdag
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Aansprakelijkheid bij thuiswerken

• plaatsongebonden arbeid valt onder zorgplicht

• oók bij beeldschermwerk in thuissituatie
– ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ5431 (PGGM)

– ECLI:NL:HR:2013:BZ1717 (SVB)

• soms ook indien werkgever geen enkele zeggenschap heeft 
– ECLI:NL:HR:2008:BD3129 (Maatzorg)

– ECLI:NL:HR:2009:BF0003 (Autop Roermond)
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‘Normale’ werkweek

• in aantal zaken is vastgesteld dat werkgever verplicht is te 
bewaken dat werknemers niet te veel overwerken en zonodig 
initiatief nemen tot gesprek met zo’n werknemer
– Hof Den Bosch (9 november 2010, JAR 2011/41) heeft grens van 

‘normale’ werkweek bij gemiddeld 40 uur per week gelegd
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Problemen

• toezicht op feitelijk gebruik ergonomische werkplek 
respectievelijk werkhouding

• toezicht op eerbiediging werktijden

• multi-causaliteit RSI en psychische klachten
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Oplossing

• frequent voorlichten over ‘juist gebruik’ van arbeidsmiddelen 
(art. 8 Arbowet)

• regelmatig werkplek bezoeken

• onderwerp functioneringsgesprek

132



45

Arbeidsomstandigheden

• recht op veilige, gezonde en waardige arbeid is fundamenteel 
recht van werknemers
– geldt voor alle werknemers, ongeacht specifieke omstandigheden 

waaronder zij werken 
• ook voor werknemers die hun arbeid plaats- en tijdonafhankelijk 

verrichten

• werkgever ruime zorgplicht
– óók veiligheid / gezondheid beoogt van werknemers die op 

wisselende locaties werken

• thuis / (internet)café / bedrijfsverzamelgebouw?
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ILO-Verdrag 177

• gelijke bescherming bieden aan werknemers die werk 
verrichten in hun eigen huis (thuiswerkers) 
– of ‘in andere ruimte van zijn of haar keuze die niet arbeidsplaats 

van werkgever is’

• werkgever verplicht thuiswerkers in te lichten over risico’s van 
werk en te nemen voorzorgsmaatregelen
– te verzekeren dat machines, gereedschappen en andere 

apparatuur die aan thuiswerkers ter beschikking worden gesteld, 
worden voorzien van doelmatige veiligheidsvoorzieningen en 
redelijke maatregelen te nemen ten einde te verzekeren dat zij op 
juiste wijze worden onderhouden

134

Richtlijn Arbeidsplaatsen

• elke plaats die bestemd is als locatie voor werkplekken in 
gebouwen van onderneming en/of inrichting
– met inbegrip van elke andere plaats op het terrein van 

onderneming en/of inrichting waartoe werknemer in kader van zijn 
werk toegang heeft

• thuiswerkplekken of tijdelijke werkplekken (internetcafés of 
derde-werkplekken) vallen niet onder Richtlijn  
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Richtlijn Beeldschermwerk

• ook beeldschermwerkplekken die zich op andere locaties 
bevinden dan in gebouwen van onderneming en/of inrichting, 
en waar ‘gewoonlijk gedurende aanzienlijk deel van normale 
werktijd’ beeldschermwerk wordt verricht aan Richtlijn dienen 
te voldoen 
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Arbowetgeving

• alle werknemers die op basis van arbeidsovereenkomst dan 
wel publiekrechtelijke aanstelling of anderszins onder gezag 
van werkgever arbeid verrichten, bescherming van de 
arbowetgeving genieten
– óók voor thuiswerkers

• met betrekking tot toepasselijkheid van 
Arbeidsomstandighedenbesluit nadere inperking 
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Arbeidsomstandighedenbesluit

• specifieke bepalingen voor thuiswerkers
– arbeidsmiddelen 

– gevaarlijke stoffen 

– persoonlijke beschermingsmiddelen 

– fysieke belasting 

– fysische factoren 

– beeldschermwerk 

– arbeidsplaatsen 
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Risico-inventarisatie, -evaluatie

• ‘thuiswerken’ en daaraan verbonden risico’s moeten expliciet 
aan orde komen
– werkgever dient ervoor te zorgen dat werknemers doeltreffend 

worden ingelicht over te verrichten werkzaamheden en daaraan 
verbonden risico’s 

• ook risico’s verbonden met werken op thuiswerkplek of op andere 
atypische locaties

– artikel 8 Arbowet
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Verplichtingen werkgever

• zorgplicht (art. 3 Arbowet / art. 7:658 BW)
– werkgever zorgt voor veiligheid en gezondheid van werknemers 

inzake alle met arbeid verbonden aspecten
• voert daartoe beleid dat gericht is op zo goed mogelijke 

arbeidsomstandigheden 

• Het Nieuwe Werken specifiek op nemen in risico-inventarisatie 
en evaluatie (art. 5 Arbowet)

• werknemers die plaatsongebonden werkzaamheden verrichten 
adequaat voorlichten over risico’s van hun werkzaamheden en 
maatregelen die getroffen zijn om risico’s te beperken (art. 8 
Arbowet) 
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Toezicht op werkplek

• niet duidelijk
– privacy werknemer in zijn thuissituatie weegt zwaar

• indien dit impliceert dat werkgever zich niet op de hoogte kan stellen 
van arbeidsomstandigheden van zijn medewerkers kan hij ook geen 
invulling geven aan zijn zorgplicht 

• in overleg met OR / PVT / belanghebbende werknemers 
afspraken op papier 

• gerechtvaardigd belang 
– initiatief tot thuiswerken (wn / wg?)
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Besluit Thuiswerk
Memorie van Toelichting

• contractueel vast leggen dat thuiswerker werkgever 
gelegenheid zal bieden om werkplek te kunnen inspecteren
– redelijkheid / billijkheid / terughoudendheid 

• redelijk tijdstip / aankondiging vooraf

– geen afdwingbaar recht tot betreden van woning

– wel bij weigering van benodigde medewerking door thuiswerker, 
geen andere mogelijkheid dan overeenkomst met thuiswerker te 
beëindigen
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Arbeidsplaats / werkplek
woning werknemer

• indien uit RI&E blijkt dat werkplek op voorhand niet geschikt is, 
zal werkgever werkplek moeten aanpassen
– kosten voor rekening van werkgever

• artikel 44 Arbeidsomstandighedenwet 
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Andere atypische werkplek

• zorgplicht van toepassing

• redelijkerwijs (artikel 3 Arbowet)
– economische / technische / operationele haalbaarheid
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Thuiswerken en telewerken
arboregels 1

• Arbeidsomstandighedenwet
– voor thuiswerken gelden soepeler arboregels dan voor werkplek 

in bedrijf 

– sinds 1 juli 2012 ook voor telewerken ruimere regels van kracht

plaatsonafhankelijk werken
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Thuiswerken en telewerken
arboregels 2

• werkgever moet informeren over risico’s
– verplicht te vertellen 

• welke risico's er aan het werk verbonden zijn

• hoe deze risico's te vermijden

– goede afspraken 

• onderdeel van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
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Thuiswerken en telewerken
arboregels 3

• gevaarlijke stoffen
– alleen als werknemer zich thuis goed kan beschermen met 

persoonlijke beschermingsmiddelen 
• lijm / oplosmiddelen / poets- en ontvettingsmiddelen / soldeertin / verf

– meer nodig dan veiligheidsbril / handschoenen
• dan thuis niet met die stof werken

– onmogelijk om dezelfde veiligheidsmaatregelen te treffen als in bedrijven

» groot aantal stoffen verboden voor thuiswerk
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Thuiswerken en telewerken
arboregels 4

• brandgevaarlijke stoffen
– werkgever moet zorgen voor brandblusmiddel

• vertellen hoe zo veilig mogelijk werken

• machines
– veilig en verantwoord mee om kunnen gaan

• werkgever verantwoordelijk voor goede voorlichting en instructie
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Thuiswerken en telewerken
arboregels 5

• goede werkplek thuis
– minimaal goede stoel / goede tafel / goede verlichting

• als werknemer deze zaken zelf niet heeft, moet werkgever er voor 
zorgen

– beeldschermen / computers 
• dezelfde vereisten aan inrichting van werkplek als op kantoor

149

Thuiswerken en telewerken
arboregels 6

• huisbezoek thuiswerkers / telewerkers
– werkgever verantwoordelijk voor kwaliteit van werkplek thuis

• kan daarom vragen of hij thuis mag komen (laten) kijken
– in principe niet verplicht werkgever (vertegenwoordiger) in huis toe te laten

• Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kan ook op bezoek 
komen om arbeidsomstandigheden van thuiswerkers en telewerkers 
te controleren
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Controle inspectie SZW

• schriftelijk overzicht thuiswerkers

• thuisbezoek

• sancties

• risico’s thuiswerken opnemen in RI&E
– werkplek

– werkdruk

– onregelmatig arbeidspatroon
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Arbeidstijdenrichtlijn 1

• dagelijkse en wekelijkse onafgebroken rusttijd 

• pauze

• maximum arbeidstijd 

• …
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Arbeidstijdenrichtlijn 2

• deugdelijke registratie van gewerkte uren 

• arbeidspatroon werknemers schriftelijk vastleggen 
– veranderingen zo tijdig mogelijk mededelen

• in risico-inventarisatie en -evaluatie aandacht voor 
arbeidstijden

• zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke 
omstandigheden van werknemers 

153



52

Handhaving

• Inspectie SZW / Inspectie Verkeer en Waterstaat
– boete (per persoon / per dag)

• € 11.250 (natuurlijke personen)

• € 45.000 (rechtspersonen)
– bij herhaling binnen 24 maanden mogelijk 50% verhoging

– proces-verbaal / strafrechtelijke vervolging

• ondernemingsraad
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Thuiswerken en arbeidstijdenregelgeving

• registratie

• arbeids- en rusttijdenbeleid

• toezicht op handhaving normen

• grotere verantwoordelijkheid werknemer

• combinatie van systeem van eigen registratie van arbeids- en 
rusttijden door werknemer en regelmatige 
functioneringsgesprekken waarin gegevens uit registratie ook 
onderwerp van gesprek zijn 
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Instellen ondernemingsraad 1

• onderneming waarin in de regel ten minste 50 personen 
werkzaam zijn (artikel 2 WOR)
– inclusief ingeleende werknemers en uitzendkrachten die 24 

maanden werkzaam zijn
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Instellen ondernemingsraad 2

• 10 – 50 personen
– personeelsvertegenwoordiging op verzoek van meerderheid 

werknemers
• let op: arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 35c lid 4 WOR)

– of 2 maal per jaar vergadering (artikel 35b WOR)

• < 10 personen
– ondernemer kan personeelsvertegenwoordiging instellen

• ook arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 35d WOR)
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Rechten ondernemingsraad

• adviesrecht (artikel 25 WOR)
– duurzaam samenwerken met andere onderneming (sub b)

– beëindiging onderneming (sub c)

– belangrijke wijziging werkzaamheden (sub d)

– …

• instemmingsrecht

158

Adviesrecht

• voorgenomen besluit
– advies moet op zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van 

wezenlijk invloed kan zijn op te nemen besluit (art. 25 lid 2 WOR)

• belangrijke wijziging in organisatie van onderneming (art. 25 lid 
1 onder e WOR)
– ook bij gefaseerde besluitvorming/geleidelijke invoering?

• besluit niet conform advies 1 maand opschorten (artikel 25 lid 6 
WOR)
– in deze maand kan OR in beroep bij Ondernemingskamer (artikel 

26 WOR)
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Instemmingsrecht

• besluiten rondom organisatie -> advies

• besluiten rondom arbeid -> instemming

• geen instemming OR dan moet ondernemer aan kantonrechter 
toestemming vragen (artikel 27 lid 4)
– geen instemming is onredelijk

– besluit noodzakelijk om bedrijfsorganisatorische redenen
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Instemmingsrecht arbo

• nieuwe regels ten aanzien van arbeidsomstandigheden of 
arbeidstijden die van toepassing zijn op verschillende groepen 
werknemers
– arbeids- en rusttijdenregeling (artikel 27 lid 1 sud b WOR)

– regeling op gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of 
re-integratiebeleid (artikel 27 lid 1 sub d WOR)
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Instemmingsrecht beoordeling

• regeling op gebied van personeelsbeoordeling (artikel 27 lid 1 
sub g)

• regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt 
zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag 
of prestaties van in onderneming werkzame personen (artikel 
27 lid 1 sub l)
– bijvoorbeeld tijdregistratiesysteem
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Arbeidsomstandighedenbesluit

• werkruimte van thuiswerker zodanig ingericht, dat werknemer 
zo veel mogelijk zittend en op ergonomisch verantwoorde 
manier zijn werk kan doen
– doelmatige zitgelegenheid / doelmatig werkblad - doelmatige 

werktafel tot beschikking

• in werkruimte zijn nodige voorzieningen voor doelmatige 
kunstverlichting aanwezig
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Arbovoorziening / hulpmiddelen

• voorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit 
arbeidsomstandighedenbeleid van werkgever
– beeldschermwerkplek thuis / stoel

• voorzieningen die deels op reguliere werkplek worden gebruikt 
en deels op thuiswerkplek
– voorziening op reguliere werkplek onbelast 

• gebruik daarvan op thuiswerkplek ook onbelast
– mobiele telefoon / gereedschap / …
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Noodzakelijkheidscriterium
gericht vrijgesteld

• voorziening naar redelijke oordeel werkgever noodzakelijk voor 
behoorlijke vervulling van dienstbetrekking en

• werkgever voorziening betaalt en kosten niet doorberekent aan 
werknemer en 

• werknemer voorziening teruggeeft of restwaarde van deze 
voorziening aan werkgever betaalt als hij deze niet meer nodig 
heeft voor dienstbetrekking
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Noodzakelijkheidscriterium

• gereedschappen, computers en mobiele 
communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur
– printers / desktops / laptops / tablets / mobiele telefoons / 

smartphones / simkaarten / dongels
• abonnementen voor internet en mobiele telefonie / software 

• vaste telefoonlijn valt niet onder het noodzakelijkheidscriterium
– kosten van vaste lijn op thuiswerkplek toch vergoeden

• bij werknemer belasten / ten laste van vrije ruimte brengen

– werknemer wel onbelast mobiele telefoon geven die hij tijdens 
thuiswerken kan gebruiken
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Alles-in-één-pakket

• thuis internet, telefoon en televisie in één pakket 
– vaststellen welk deel van factuur voor internetaansluiting is

• dat deel van factuur mag werkgever onbelast vergoeden
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Het Nieuwe Werken
‘de (te) kritische noot’ 1

• efficiënt werken
– mensen die regelmatig thuis- of telewerken komen vaker in de knel 

met hun tijd dan traditionele werknemers, aldus TNO-onderzoek
• gezin en sociale activiteiten lijden méér onder werk, in plaats van minder

– doordat mensen geïsoleerd werken, en vaak ’s avonds, is door onderzoekers 
van Universiteit Nijmegen groter risico op burn-out gerapporteerd

• beter communiceren
– voor 63% van werknemers is missen van collega’s reden om niet 

thuis te werken
• het zelf niet ‘zichtbaar’ zijn voor collega’s, wordt door velen als gemis 

ervaren
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Het Nieuwe Werken
‘de (te) kritische noot’ 2

• beter samenwerken
– coördinatie is lastiger / onderlinge affiniteit kleiner / vertrouwen 

wordt moeilijker opgebouwd / minder onderlinge sympathie / meer 
kans op conflict 

• (gesproken) teksten maken slechts voor 7% onderdeel uit van totale 
communicatie

– rest wordt bepaald door non-verbale signalen als lichaamstaal en 
gezichtsuitdrukking

• mensen die fysiek dichter bij elkaar staan gaan hechtere relaties aan 
dan mensen die verder van elkaar afstaan
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Het Nieuwe Werken
‘de (te) kritische noot’ 3

• meer tot stand brengen
– onderzoeken laten wisselende resultaten zien

• over invloed op creativiteit en innovatie is vrijwel niets bekend
– nieuwe ideeën die vroeger bij koffiemachine ontstonden, komen in elk 

geval stuk lastiger tot stand bij koffieapparaat thuis

– minder informeel contact is en minder uren op ‘de zaak’ zal ongetwijfeld 
gevolgen hebben voor bedrijfscultuur en -binding
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Het Nieuwe Werken
‘de (te) kritische noot’ 4

• jezelf meer ontwikkelen
– minder formele verplichtingen

– aanwezigheid op kantoor heeft ook veel ‘verborgen’ voordelen
• stimulerende omgeving en teamwork dagen werknemers bijvoorbeeld 

uit om zich te ontwikkelen

• gevaar van te veel vrijheid is dat werknemer zijn leercurve ziet dalen

• belangrijkste factoren voor leren in het werk zijn hoge (maar geen 
torenhoge) taakeisen / genoeg variatie / voldoende (maar geen 
algehele) vrijheid / betekenisvolle feedback

– als taak zoveel vrijheid geeft en werknemer geen aanwijzingen heeft om 
klus tot goed resultaat te brengen werkt dat negatief op leercurve
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Het Nieuwe Werken
‘de (te) kritische noot’ 5

• sturen op output
– omdat managers hun mensen minder zien, moeten ze leren om 

hen te beoordelen op hun prestaties in plaats van aanwezigheid
• in praktijk kleven er grote bezwaren aan sturen op output

– organisatiedoelen zijn lang niet altijd helder, vaak zelfs tegenstrijdig

» er moet meer worden geproduceerd, terwijl kosten omlaag moeten

» winst moet omhoog, terwijl we ook ruimte willen voor innovatie

» harde targets stellen staat vaak haaks op werksfeer waarin 
werknemers gecoacht worden en geïnspireerd raken om beste uit 
zichzelf te halen
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Het Nieuwe Werken
‘de (te) kritische noot’ 6

• voor iedereen
– doorsnee werknemer is er nog helemaal niet aan toe

• 68% van werknemers geeft aan vaste ‘eigen’ werkplek te verkiezen 
boven flexibele plek

– 47% vindt het belangrijk die werkplek te kunnen ‘personaliseren’

• altijd, overal, met elk device
– geconcentreerd werken vraagt nog altijd bepaalde -

minimumvereisten van werkomgeving en hulpmiddelen
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Het Nieuwe Werken
‘de (te) kritische noot’ 7

• verantwoord werken
– werkgever is wettelijk verplicht zorg te dragen voor veilige en 

gezonde werkomgeving voor zijn personeel
• zijn alle werkplekken wel arbo-proof?

• prettig werken
– grote delen van werkweek zit je als werknemer alleen thuis

• op werk zit je op flexplek tussen mensen die je nauwelijks kent

– Het Oude Werken leek soms gevangenis, maar was ook sociaal 
gebeuren

• er werd bijgepraat, verjaardagen werden gevierd
– nu teruggebracht tot een verplicht wekelijks netwerkmoment

174



59

Het Nieuwe Werken
‘de (te) kritische noot’ 8

• ….en waarom u er dan tóch aan moet!
– organisatiedoelstelling

– werknemers vragen erom 

– bedrijf dat HNW niet toestaat verliest meteen zijn 
aantrekkingskracht op arbeidsmarkt

• voor meer dan helft van werkende Nederlanders is flexibel kunnen 
werken belangrijke of doorslaggevende voorwaarde bij zoeken naar 
nieuwe baan

• ook bij vasthouden van werknemers is het belangrijk
– als flexibel werken niet mag, is dat voor kwart van mensen reden om 

misschien op zoek te gaan naar andere baan

– geen flexibel werken = geen nieuw talent
175

Programma

• stappenplan
– plan van aanpak

• thuiswerkreglement

• checklist

• handig lijstje

• do’s en don’ts
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Stappenplan

 investeer in voorbereiding
‒ neem de tijd

 besteed veel aandacht aan preventie

 organiseer terugkoppeling

177
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Voorbereiding

 wat wil je eigenlijk, en waarom?

 veranderingsproces
‒ medewerkers meenemen in het waarom van ‘Het Nieuwe Werken’

‒ niet laten bedenken door het management

‒ medewerkers betrekken, waardoor ze zelf dingen bedenken die 
nodig zijn
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Voorbereiding
6 tot 9 maanden 

• organiseer verplichte workshops
– manier van werken / verantwoordelijkheden / stijl van leidinggeven 

/ maken van afspraken / arbeidsomstandigheden / fiscale 
aspecten / vergoedingen

• creëer draagvlak
– voorbeeldgedrag (top)management

• pas arbobeleid aan
– RI&E / OR
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Voorbereiding

• helder maken van verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
werkgever / werknemer
– vastleggen 

• benoemen / ontwikkelen benodigde competenties

• training leidinggevenden 

180



61

Investeren in voorbereiding
neem de tijd 1

• maak verdeling van verantwoordelijkheden tussen werkgever 
en werknemer helder en leg deze vast

• bied workshops om werknemers voor te bereiden op HNW 

• benoem en ontwikkel benodigde (HNW-)competenties 

• train leidinggevenden in sturing op basis van vertrouwen en 
prestaties

• onderscheid soorten werk(processen) in organisatie waar 
HNW mogelijk is en toegevoegde waarde biedt
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Investeren in voorbereiding
neem de tijd 2

• zorg voor match tussen persoonlijkheid van werknemer en 
mate van participatie in HNW 

• betrek ondernemingsraad bij vormgeving en introductie van 
HNW 

• creëer draagvlak voor verandering door ervoor te zorgen dat 
(top)management goede voorbeeld geeft
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Besteed veel aandacht aan preventie 1

• pas bestaande Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) op 
specifieke HNW-vraagstukken 

• licht medewerkers voor over inrichting van thuiswerkplek 

• ontwikkel (in samenwerking met arbodienst) checklist voor 
thuiswerkplek

• informeer over inrichting van thuiswerkplek en gebruik van 
voorzieningen 
– breed en eenvoudig toegankelijk maken (intranet, arbocatalogus) 

• maak afspraken op teamniveau hoe vaak en wanneer men 
elkaar ziet en overlegt 
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Besteed veel aandacht aan preventie 2

• coach (jonge) medewerkers in HNW

• laat medewerkers verklaren dat zij kennis hebben genomen 
van informatie en voorlichting van werkgever over arbo

• train medewerkers in nieuwe en/of andere manieren van 
communiceren

• laat vragenlijsten beantwoorden door medewerkers over 
inrichting thuiswerkplek 
– laat ondertekenen als voorwaarde voor deelname aan HNW
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Besteed veel aandacht aan preventie 3

• neem arbeidsomstandigheden als vast onderdeel op in 
jaarlijkse gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden

• volg ontwikkeling van medewerkers op relevante competenties 
en zo nodig bijsturen 

• laat thuiswerkplek controleren door arbodeskundige

• werk aan cultuur waarin medewerkers elkaar aanspreken op 
signalen als te hoge werkdruk of fysieke klachten 

• stel benodigde technische apparatuur als laptop en 
smartphone beschikbaar
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Organiseer terugkoppeling - 1

• neem arbeidsomstandigheden en gezondheid op als vast 
onderdelen in jaarlijkse (functionerings) gesprekken 

• neem gerichte vragen op in 
medewerkertevredenheidsonderzoek

• organiseer feedback en ontmoetingen tussen collega’s 

• stel vertrouwenspersoon aan om arbeidsrisico’s en 
gezondheidsklachten te bespreken 
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Organiseer terugkoppeling - 2

• laat foto’s maken van thuiswerkplek door medewerkers en 
deze eventueel ter beoordeling voorleggen aan 
arbodeskundigen

• stel communicatiemiddelen beschikbaar die onderling contact 
stimuleren, nadrukkelijk ook face-to-face
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Plan van aanpak 
werknemer 1

• maak afspraken
– goede afspraken wg / wn van essentieel belang

• ict-oplossing
– toegang tot bedrijfsnetwerk

• creëer inspirerende omgeving
– fijne werkplek

• bewaar taken
– niet-urgente zaken voor thuiswerkdag(en)
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Plan van aanpak 
werknemer 2

• gezin
– afspraken maken

• organiseer
– duidelijke scheiding tussen zakelijk en privé

• things to do lijstje
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Thuiswerkreglement 1

• plaatsen waar arbeid wordt verricht
– werkplekinrichting door de werkgever, vergoeding
– zakelijke telefoongesprekken vs privékosten

• aantal werkdagen dat er thuis gewerkt wordt
– bereikbaarheid/(werk)tijdstippen
– vakantiedagenkaarten

• hoe controle op werkplek plaatsvindt, arbeidsomstandigheden
– toestemming betreden privé-woning
– ziek- en herstelmelding
– voorschriften gedurende ziekteperiode
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Thuiswerkreglement 2

• targets
– bijvoorbeeld omzet in jaarlijks plan

• gesprekken
– functionerings-, beoordelings- of coachingsgesprekken

– competenties en persoonskenmerken

• internet en social media gebruik
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Thuiswerkreglement 3

• vergoedingen voor gebruik privé-uitrusting en –middelen
– fiscaal

• geheimhouding en beveiliging bedrijfsgegevens
– boetebeding

• eventuele aansprakelijkheid (computervirussen, beschadiging 
bedrijfsmiddelen, etc.)
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Checklist
voorbeeld 1

• Kun je thuis in rust werken? 

• Heb je beschikking over bureautafel die ergonomisch 
verantwoorde zit- en  werkhouding mogelijk maakt en waaraan 
je met desktop pc en/of laptop, muis,  laptopsteun en 
toetsenbord kunt werken? 

• Heb je beschikking over bureaustoel die ergonomisch 
verantwoorde zit- en  werkhouding mogelijk maakt? 

• Heb je voldoende ruimte in je woning om een bureautafel en -
stoel op een ergonomisch verantwoorde manier op te kunnen 
stellen? 
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Checklist
voorbeeld 2

• Werk je met laptop en gebruik je die meer dan 2 uur per dag 
waarbij je beschikking hebt over los toetsenbord? 

• Heb je mogelijkheid om lichtinval te regelen? 
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Handig lijstje 1

• welke werkzaamheden kunnen thuis worden uitgevoerd

• is er voldoende werk dat thuis zelfstandig kan worden 
uitgevoerd

• zijn er goede afspraken over output gemaakt

• is er flexibiliteit in uren/dagen

• wanneer is medewerker in ieder geval wel op kantoor?

• is er veel overleg met collega’s nodig om het werk goed uit te 
kunnen voeren
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Handig lijstje 2

• is medewerker vraagbaak/aanspreekpunt voor collega’s

• welke afspraken zijn er over bereikbaarheid bij thuiswerken

• zijn agenda’s op afdeling opengesteld voor anderen

• heeft medewerker de discipline om op tijd te beginnen

• heeft medewerker de discipline om op tijd te eindigen

• hoe vaak evalueren leidinggevende en medewerker het 
thuiswerken

• …
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Do’s

• blijf vooral naar individuele werknemer kijken
– ene werknemer vindt flexibele werken dé oplossing, ander moet 

er niet aan denken

– zoek uit wanneer uw werknemer meest efficiënt werkt

• laat sociale contact niet verwateren
– werknemers hebben behoefte aan sociale contacten met collega’s

• wekelijkse werkbesprekingen, op vaste tijd en (kleine)bedrijfsuitjes
– zo blijven ze zich verbonden voelen met organisatie
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Do’s

• houd enige structuur in werkritme
– plan werkbesprekingen op vaste tijden / stel deadlines vast

• heeft flexibele werknemer gevoel dat hij niet te vrij wordt gelaten

• informeer werknemers goed over thuiswerken
– werknemers goed voorbereid / kunnen ze bepalen of thuiswerken 

wat voor hen is

• zorg dat contact met collega’s onderling goed verloopt
– werknemers hulp aan collega’s kunnen vragen, ook als ze 

thuiswerken
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Don’ts

• te weinig aandacht voor werkplek thuis en op het werk
– werknemer kan pas goed en efficiënt flexibel (thuis)werken als hij 

of zij daar de juiste (technische) middelen voor heeft
• zorg dat er genoeg flexibele werkplekken op werkvloer zijn

• te snel meegaan met de trend
– stel altijd belang van organisatie en werknemer centraal

• onvoorbereid aan het thuiswerken beginnen
– managementteam moet weten hoe thuiswerken in elkaar steekt

• voorbereiding is het halve werk
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Don’ts

• pas op voor overmatig thuiswerken
– werknemer kan sneller gestrest worden

• ook opletten voor ‘werkontwijkend gedrag’
– voorkomen door deadlines vast te stellen en tussentijdse 

evaluaties te plannen
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mobiel  06 50 683 960
info@jwinfotainment.nl
www.jwinfotainment.nl

facebook.com/jwinfotainment
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