
Het Nieuwe Werken

stappenplan

Programma

� stappenplan

‒ plan van aanpak

� thuiswerkreglement

� checklist

� handig lijstje

� do’s en don’ts

Stappenplan

� investeer in voorbereiding

‒ neem de tijd

� besteed veel aandacht aan preventie

� organiseer terugkoppeling



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

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

Voorbereiding

� helder maken van verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
werkgever / werknemer

–vastleggen 

� benoemen / ontwikkelen benodigde competenties

� training leidinggevenden 



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

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

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 



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

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

Organiseer terugkoppeling

� 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 

� 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



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)

Plan van aanpak 
werknemer 2

� gezin

‒ afspraken maken

� organiseer

‒ duidelijke scheiding tussen zakelijk en privé

� things to do lijstje

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



Thuiswerkreglement 2

� targets

‒ bijvoorbeeld omzet in jaarlijks plan

� gesprekken

‒ functionerings-, beoordelings- of coachingsgesprekken

‒ competenties en persoonskenmerken

� internet en social media gebruik

Thuiswerkreglement 3

� vergoedingen voor gebruik privé-uitrusting en –middelen

‒ fiscaal

� geheimhouding en beveiliging bedrijfsgegevens

‒ boetebeding

� eventuele aansprakelijkheid (computervirussen, beschadiging 
bedrijfsmiddelen, etc.)

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? 



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? 

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

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

� …



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

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

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



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

mobiel  06 50 683 960
info@jwinfotainment.nl
www.jwinfotainment.nl
facebook.com/jwinfotainment


