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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Maak keuzes en leg die vast in een beleid p.2

Maak individuele afspraken met werknemers p.5

Zorg voor een verantwoorde thuiswerkplek p.7

Maak afspraken over veilig digitaal thuiswerken p.8

Leer thuiswerken in de praktijk p.10

Het coronavirus dwingt een groot deel van de beroepsbevolking 

tot thuiswerken, wat voor veel organisaties én werknemers een 

nieuw fenomeen is. En het ziet ernaar uit dat een volle bezetting op 

kantoor nog wel een poosje op zich laat wachten. Het is dus zaak 

om goede afspraken te maken over werken op afstand. Deze toolbox 

loodst u door alle aandachtspunten heen.
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Hoe laat uw organisatie uw medewerkers effectief thuiswerken?

In veel organisaties werken werknemers in verband met de corona-uitbraak zo veel mogelijk thuis. Een dergelijke 
situatie is behoorlijk uniek en er ligt dus geen kant-en-klaar plan van aanpak in de bureaula. Het is zaak om duidelijke 
afspraken te maken over werken vanuit huis, zowel op beleidsniveau als met individuele werknemers. Deze toolbox 
loodst u stap voor stap door alle aandachtspunten over het algemene thuiswerkbeleid, de afspraken met werknemers, 
de thuiswerkplek, de beveiliging en de sociale kant van thuiswerken.

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Succesvol thuiswerken in 6 stappen

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond.
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Maak keuzes en leg die vast in een beleid

 V & A Wie mag thuiswerken en wie niet?

Tijdens de coronacrisis werken werknemers van uw organisatie waarschijnlijk zo veel mogelijk vanuit 
huis. Wilt u thuiswerken blijvend mogelijk maken, leg dan in uw beleid vast welke functies daar na de 
coronacrisis voor in aanmerking komen. In deze Vraag & Antwoord leest u hoe u dat regelt.

Opmerkingen
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 V & A Wie moet de inrichting van een thuiswerkplek betalen?

De werkgever is verantwoordelijk voor de inrichting van de thuiswerkplek. Werknemers moeten op een 
verantwoorde en veilige manier kunnen werken, ook vanuit huis. Leg vast in het beleid hoe u daarmee 
omgaat in uw organisatie. De aandachtspunten leest u in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 NIEUWS Wie draait op voor laptopschade bij thuiswerken?

Werknemers werken tijdens de coronamaatregelen massaal vanuit huis met de laptop van de zaak. Ook 
thuis zit een ongeluk in een klein hoekje; een kop koffie is zo gemorst. Wie betaalt de kosten als er schade 
aan de laptop ontstaat: de werkgever of de werknemer? U leest de regels in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

 V & A Hoe regelen we de bereikbaarheid en werktijden bij thuiswerken?

Als veel mensen thuiswerken, is het zaak om duidelijke afspraken te maken over de tijden en de manier 
waarop de werknemer bereikbaar moet zijn. Denk hierbij ook na over de combinatie werk en privé. Bij 
thuiswerken kan een werknemer te weinig werken, maar ook te veel. In deze Vraag & Antwoord vindt u de 
aandachtspunten.

Opmerkingen
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 V & A Mag ik het internetgedrag van thuiswerkende werknemers volgen?

Hoe weet u of uw medewerker wel echt aan het werk is? Controleert u hoe lang hij ingelogd was op het 
bedrijfsnetwerk? Of kijkt u naar de productie die een medewerker levert? Maak in uw beleid duidelijk 
welke aanpak u kiest, maar verlies het recht op privacy van de werknemer niet uit het oog. In deze Vraag & 
Antwoord leest u de regels.

Opmerkingen

 CHECKLIST De rol van de ondernemingsraad (OR) bij thuiswerken 

Bij de invoering van een thuiswerkregeling in een organisatie heeft de ondernemingsraad (OR) inspraak. 
Aan de hand van de checklist kunnen zowel de ondernemer als de ondernemingsraad zien welke rechten de 
ondernemingsraad heeft bij het invoeren van thuiswerken. Zo weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet.

Opmerkingen

 REGLEMENT Reglement thuiswerken

In veel organisaties is er een toenemende behoefte van medewerkers om thuis te kunnen werken. Vanwege 
de corona-uitbraak natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook om files te kunnen vermijden, om makkelijker te 
kunnen combineren met zorgtaken, of om eenvoudiger privéafspraken te kunnen maken. Thuiswerken kan 
op structurele, incidentele of tijdelijke basis. Met dit kant-en-klare thuiswerkreglement kunt u alle vormen 
van thuiswerken makkelijk regelen binnen uw organisatie.

Opmerkingen
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 REGLEMENT Omgaan met bedrijfseigendommen bij thuiswerken

Bij thuiswerken maken uw werknemers gebruik van bedrijfseigendommen, zoals bijvoorbeeld 
een laptop, een bureaustoel of andere hardware. Zij moeten als een goed huisvader omgaan met 
bedrijfseigendommen. In dit reglement kunt u dit vastleggen.

Opmerkingen

 ARTIKEL Thuiswerken en eigen apparatuur (BYOD)

In het kader van thuiswerken wordt veel gediscussieerd over de spullen die de werknemer al in bezit heeft: 
of en in hoeverre hij die kan gebruiken voor het uitvoeren van de werkzaamheden buiten de kantoormuren. 
Veel organisaties hebben dan ook ondertussen een beleid geformuleerd voor het omgaan met dit 
zogenoemde ‘Bring your own device’ (BYOD). In dit verdiepingsartikel leest u de aandachtspunten.

Opmerkingen

Stap 3 Maak individuele afspraken met werknemers

 oVEREENKoMST Thuiswerkovereenkomst

Spreekt u met een werknemer af dat deze (af en toe) thuis kan werken, dan is het verstandig om de 
afspraken vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst. Deze voorbeeldovereenkomst biedt u houvast bij 
het opstellen hiervan.

Opmerkingen
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 oVEREENKoMST Tijdelijke thuiswerkovereenkomst

Als u met uw werknemers wilt afspreken dat de mogelijkheid om thuis te werken alleen in incidentele 
situaties mogelijk is, zoals tijdens de corona-uitbraak, kunt u deze standaardovereenkomst gebruiken. Zo is 
het voor de werknemer direct duidelijk dat het thuiswerken tijdelijk van aard is en geen vast onderdeel van 
het werk. Als de tijdelijke of incidentele situatie voorbij is, moet de werknemer gewoon weer op de reguliere 
werkplek komen werken.

Opmerkingen

 NIEUWS Concurrentiebeding geldt niet altijd voor thuiswerkers

Werkgevers doen er verstandig aan het geografisch bereik van het concurrentiebeding zorgvuldig 
te formuleren. Ze lopen anders het risico dat het beding niet van toepassing is op werknemers die 
voornamelijk vanuit huis werken. In dit nieuwsartikel vindt u een rechtszaak over de reikwijdte van een 
concurrentiebeding.

Opmerkingen

 CHECKLIST Kostenvergoedingen en thuiswerken

Als er met een werknemer afspraken worden gemaakt over structureel of langdurig thuiswerken, kan dit 
gevolgen hebben voor de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die de werknemer 
ontvangt. In deze checklist staan die mogelijke gevolgen op een rijtje.

Opmerkingen
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Stap 4 Zorg voor een verantwoorde thuiswerkplek

 CHECKLIST Eisen aan de thuiswerkplek

Werknemers die thuiswerken moeten voorzien worden van de benodigde faciliteiten voor een verantwoorde 
en veilige thuiswerkplek. Deze checklist voorziet u van de belangrijkste eisen en voorzieningen die voor 
een goede thuiswerkplek moeten worden getroffenn: algemene eisen, kosten, meubilair, apparatuur en 
beveiliging.

Opmerkingen

 ARTIKEL De fiscale aspecten van thuiswerken

Door de coronacrisis kunnen veel werkgevers niet meer om thuiswerken heen. Daar moeten de 
werknemers natuurlijk wel de voorzieningen voor hebben. De werkgever kan deze onbelast vergoeden 
onder de werkkostenregeling (WKR), maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Welke 
voorwaarden dat zijn, vindt u in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 REGLEMENT Cafetariareglement - thuiswerken

Het cafetariasysteem is een handige manier om werknemers de gewenste vergoedingen te kunnen 
bieden, zonder dat het uw organisatie extra kosten oplevert. Deze tool biedt een reglement voor een 
cafetariasysteem met basisbepalingen die daarin aan bod moeten komen, aangevuld met de inrichting van 
de thuiswerkplek als doel.

Opmerkingen
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 CHECKLIST Voer een RI&E uit voor de thuiswerkplek

Als een werknemer thuis werkt, wordt hij net zo goed blootgesteld aan risico’s als wanneer hij op kantoor 
werkt. Iedere werkgever is verplicht om een zogenoemde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te 
stellen. De risico’s die thuiswerkers lopen, mag u natuurlijk niet over het hoofd zien. Middels deze tool 
kunt u de mogelijke risico’s van thuiswerken verkleinen.

Opmerkingen

 V & A Mag Inspectie SZW ook thuiswerkplekken controleren?

Inspectie SZW heeft toegang tot alle plekken waar werknemers in uw organisatie arbeid verrichten. U denkt 
hierbij misschien vooral aan de bedrijfslocatie, maar de inspecteur mag ook thuiswerkplekken bekijken.
Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Die leest u in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

Stap 5 Maak afspraken over veilig digitaal thuiswerken

 REGLEMENT Veilig datagebruik bij thuiswerken

Ook bij thuiswerken moet uw digitale infrastructuur beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang en 
datalekken. Een protocol zorgt dat het voor iedere thuiswerkende medewerker duidelijk is wat verwacht 
wordt op het vlak van veilig datagebruik. Met dit kant-en-klare reglement maakt u snel goede afspraken met 
uw medewerkers over veilig datagebruik bij thuiswerken.

Opmerkingen
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 ARTIKEL Mijn thuiswerksysteem is onveilig! Wat nu?

De tips en trucs over veilig thuiswerken vliegen u tijdens de coronacrisis om de oren. Maar wat als 
het – ondanks uw voorzorgsmaatregelen – fout gaat? Er is bijvoorbeeld sprake van een datalek. Of u 
verneemt uit de media dat uw thuiswerksysteem onveilig blijkt te zijn, waardoor mogelijk gevoelige 
gegevens op straat kunnen komen te liggen. Wat moet u doen als er sprake blijkt te zijn van een onveilige 
thuiswerkomgeving? In dit verdiepingsartikel vindt u tips voor 4 situaties.

Opmerkingen

 ARTIKEL Grote bestanden delen in thuiswerksituatie

Bij thuiswerken zit u niet in de veilige netwerksituatie van uw kantoor. Uw dataverkeer moet over het ‘wilde 
internet’, met hier en daar de nodige risico’s. Veel organisaties hebben een Virtual Private Network (VPN) 
opgezet, zodat u toch veilig met kantoor kunt verbinden. Maar als dat om wat voor reden dan ook (even) 
niet mogelijk is, hoe gaat u dan te werk? U leest het in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen

 VERGELIjKING Marktanalyse videobellen

Het coronavirus dwingt tal van organisaties om hun medewerkers vanuit huis te laten werken. Zowel de 
interne als externe communicatie wordt nu veelal gefaciliteerd door middel van videoconferencing. In 
dit overzicht worden 13 populaire videoconferencing-tools vergeleken vanuit het oogpunt van privacy en 
beveiliging.

Opmerkingen
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 INFoGRAPHIC Maatregelen tegen cyberdreiging

Welke maatregelen moet uw bedrijf nemen tegen de bekendste vormen van cyberdreiging? Denk aan 
phishing, een DDoS-aanval, een hack of een drive-by download. In deze infographic staan de diverse 
aanvallen en mogelijke maatregelen op een rijtje.

Opmerkingen

Stap 6 Leer thuiswerken in de praktijk

 INFoGRAPHIC Voorwaarden voor werken op afstand

Medewerkers kunnen en willen steeds vaker op afstand werken. Sommige zaken heeft de werknemer zelf al 
tot zijn beschikking, andere middelen, voorzieningen en procedures moeten vanuit de organisatie worden 
geregeld. Deze infographic brengt de aandachtspunten in beeld.

Opmerkingen

 ARTIKEL Sociale binding behouden met een team op afstand

Eén van de meest gehoorde vragen en uitdagingen van leidinggevenden bij flexibel werken is ‘Hoe houd 
ik verbinding met individuele medewerkers, en hoe zorg ik voor verbinding in het team?’. Medewerkers 
vinden het jammer als de sociale cohesie door flexibel werken zou afnemen. Hoe onderhoudt een 
leidinggevende op afstand een persoonlijke relatie met zijn medewerkers en hoe stuurt hij hen goed aan? U 
leest het in dit verdiepingsartikel.

Opmerkingen
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 ARTIKEL Ook op afstand de samenwerking binnen uw team aansturen

Sommige teams zien elkaar bijna nooit. Samenwerken heeft in zo’n team een heel andere betekenis en het 
risico van miscommunicatie is groter. Leidinggeven aan min of meer onzichtbare medewerkers stelt ook 
andere eisen aan de manager. Dit verdiepingsartikel zet ze op een rijtje.

Opmerkingen

 ARTIKEL De bijzonderheden van het beoordelen van thuiswerkers

Sinds de invoering van de overheidsmaatregelen om de coronacrisis het hoofd te bieden, werken veel 
werknemers vanuit huis, al dan niet gecombineerd met zorgtaken. Ook thuiswerkende werknemers hebben 
recht op een eerlijke beoordeling. Op de traditionele manier beoordelen kan nu lastig zijn. Sturen op 
concrete bijdragen is in de praktijk de beste aanpak. In dit verdiepingsartikel leest u de bijzonderheden.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over thuiswerken in uw organisatie, 
kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis uw vraag 
via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen 5 werkdagen een antwoord.
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