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Facts en figures



Exponentiële groei voor telewerk, tijdens en na Corona

▪ Telewerk werd tijdens de eerste corona-lockdown de norm.

→ Iets meer dan de helft van alle werkende Belgen mocht in maart en april thuis aan de slag. 

Dat was een exponentiële toename (+84 %) in vergelijking met vóór corona. 

▪ Ook na de eerste lockdown bleven veel ondernemingen thuiswerk gebruiken. Nog steeds 

41,5 % van de werknemers mocht van thuis (blijven) werken. Daarmee ligt de populariteit van 

telewerk nog altijd meer dan de helft (51,4 %) hoger dan vóór corona. 

(Onderzoek van Acerta, KUL Leuven en HR Square.)



Exponentiële groei voor telewerk, tijdens en na Corona

(Onderzoek van Acerta, KUL Leuven en HR Square.)



Thuiswerken in de toekomst: hybride model

(Onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta en onderzoeksbureau Indiville bij 2000 werknemers in ons lan



Thuiswerken in de toekomst: hybride model

(Talent Pulse onderzoek door ACERTA 2021)



Switch naar een outputcultuur

(Onderzoek van Acerta, KUL Leuven en HR Square.)





Telewerk en lange

termijn strategie



Een duurzaam thuiswerkbeleid gaat niet over één nacht ijs

▪ Een adequaat thuiswerkbeleid moet aansluiten bij de doelen en waarden van de 

onderneming en de implementatie ervan moet het ritme van de organisatie volgen.

▪ Een succesvol thuiswerkbeleid steunt op 3 pijlers:

▪ Juridisch correcte bouwstenen

▪ Gedragen door je medewerkers en teams

▪ Ingebed in je organisatie



Vertaalslag naar de werking van de organisatie

Wij geloven in een thuiswerkbeleid dat aansluit bij jouw organisatienoden 

én met een duurzame vertaalslag naar de werking van je organisatie.

3 bouwstenen van een duurzame organisatie zijn:

▪ De processen en hoe je deze organiseert 

▪ Je medewerkers en hun vaardigheden

▪ De systemen en tools



Organisatie & Talent

Engagement

Motivatie

HR strategie



Motivatie van medewerkers



▪ Voor- en nadelen van telewerken (Onderzoek van Acerta, KUL Leuven en HR Square.

Telewerk en de impact op sociale cohesie

Telewerk en samenwerking in het team

Telewerk en leidinggevende op afstand

Andere

Telewerk en ti jdsregistratie

Telewerk en resultaatgericht werken

Telewerk en de impact op de prestaties

Telewerk en de impact op de balans 

tussen werk en privé

Telewerk en  autonoom werken



Uitgangspunten thuiswerkbeleid, fit met de organisatie

• Instroom van medewerkers: employer branding, breder bereik, verwachtingen van de 
markt

• Behoud van medewerkers: werknemerstevredenheid, welzijn, work-life balance

• Performance van medewerkers

• Ontwikkeling van (technische) vaardigheden

• Milieu

Waarom f lexibel werken?

• Type werk

• Information workers

• Knowledge workers

• Nomads

• Maturiteit

• Digitale maturiteit

Doelgroepen

• Activ ity based werken

Visie op f lexibel werken

• Waarden v an uw organisatie

• Normen: verbinding binnen de organisatie, beschikbaarheid en bereikbaarheid, welzijn, activity based
werken, v erantwoodelijkheid geven, vertrouwen, integreren nieuwe medewerkers, kennisdeling

Waarden en normen

• ABC skills voor leidinggevenden

• ABC skills voor medewerkers

Skills

• Omarmen digitale tools om (samen) te werken

Digitale werkomgeving

• Inf rastructuur thuiskantoor

• Inrichting kantoor obv voorkeuren en activiteiten:

open ruimte, vergaderzaal, brainstormruimte, 
concentratiezone, opleidingslokaal, 
indiv idueel kantoor, landschapskantoor, 
gespreksruimte, projectzone,
caf etaria, informele overlegzone,
bubbel,
buiten, 
werkplek in andere organisatie,
werkplek op andere standplaats, werkplek thios

(Home) office



Remote hr-beleid

• Rekrutering

• Onboarding

• Opvolgen van prestaties

• Detecteren van opleidings-/ontwikkelingsnoden 

• Detecteren van het loopbaanpotentieel van een medewerker

• Detecteren van doorgroeinoden- en mogelijkheden van een medewerker

• Organiseren van ontwikkeling-/opleidingsinitiatieven en volgen

• Evaluatiegesprekken 

• Functionerings-/feedbackgesprekken 

• Opvolgen van het welzijn van onze medewerkers 

• Ontslag 



Telewerk en 

teamwerk







Manier van samenwerking heruitvinden



Manier van samenwerking heruitvinden



Manier van samenwerking heruitvinden

▪ Teamafspraken over:

▪ Praten en luisteren

▪ Beschikbaarheid en bereikbaarheid

▪ Welzijn

▪ Orde en netheid

▪ Traceerbaarheid

▪ Confidentialiteit



Case:

Moderator



Context:

= vzw met 35 medewerkers die over heel Vlaanderen en Brussel bemiddelt tussen slachtoffers en 

daders na een misdrijf

Thuiswerk voor Corona: Occasioneel: 

▪Wettelijk kader: Wet ‘Werkbaar en wendbaar werk’ (artikel 22 tot en met 28) van 5 maart 

2017 (B.S. 15 maart 2017): 

▪waarom? Visie uitgewerkt die matcht met de organisatie

▪10 werkmomenten/jaar volgens interne afspraken



Noden organisatie: Corona verplicht thuiswerk

zomer 2020: bevraging medewerkers door werkgroepje Welzijn en Preventie 

• hoe beleefde je de ‘lockdown’? Tijdens en na…

• Welke goeie ervaringen wil je verzilverd zien? 

• Welke aandachtspunten zijn er voor jezelf, je team, de organisatie?

Thuiswerk heeft voordelen… nood aan structurele inbedding

• Goed zicht op aandachtspunten: teamwerk, digitale tools en kunde, gebruik van 

onze werkplekken, werk-privé,…

• Werkgroepje Welzijn en preventie: Hoe kunnen we snel, wettelijk correct van 

occasioneel naar structureel thuiswerk gaan?



Project ‘Samen bouwen aan een duurzaam en toekomstgericht 

flexwerkbeleid’…. met werkbaarheidscheques

Vooraf:

▪duidelijk plan: wat willen we? Wat kunnen we (financieel)

▪Draagvlak binnen de organisatie 

Past dit binnen de werkbaarheidscheques? Uitbreiding ‘Corona ‘een 

versnelling hoger schakelen op vlak van werkbaar werk’ 

▪Hulpmiddelen: oproepfiche/instructievideo’s

▪HR-Wijs Verso

Op zoek naar ‘dienstverlener’ uit lange lijst

▪Acerta: ‘Maak van thuiswerk een succes’: HR + juridische insteek

Project ingediend op  17/12/2020 en goedgekeurd op 20/01/2021



Aanpak project

Acerta geeft advies, ondersteuning bij het werkproces dat we in onze organisatie 

aanvatten en biedt een juridische input en back-up.

• De werkgroep Welzijn en Preventie is trekker van het interne proces.

• We betrekken alle medewerkers: iedereen staat achter het nieuwe flexbeleid en 

draagt zorg voor de goede uitvoering ervan. Flexwerk wordt in de teams onderling 

besproken en afgestemd.

• Het coördinatieteam: zorgt mee voor  basis- en randvoorwaarden voor het 

flexwerkbeleid en legt het ontwerp voor aan het Bestuur dat mee bekijkt of het 

toekomstige beleid overeenstemt met de missie en visie, de financiële 

mogelijkheden, het personeelsbeleid en de continuïteit van de organisatie op lange 

termijn.

• Een beleidsnota zal het flexbeleid van Moderator voor de toekomst vastleggen.



Input Acerta

3 sessies (digitaal):

o 2 van  van 4,5 u

o 1 van 3u

Waarom thuis/flexwerk? missie, visie en waarden … duurzaam, op lange termijn

Voor wie, voor welke taken? medewerkers, functies, opdrachten,…

Hoe? Plan van aanpak, teamafspraken, tools, leidinggeven,..

Financieel: Kosten/baten, onkostenvergoeding, huur en gebruik werkruimte,….

Juridisch: wettelijk correcte beleidsnota, individuele bijlage AO

Materiaal:

• Achtergrondinformatie

• Concrete tools: vb. wekplekspel

• Voorbeeld van policy en ontwerp bijlage AO

Dynamische wisselwerking: vragen, toets van onze beleidsnota en AO,…



Aanbod Acerta



Slimme combinatie van 3 pijlers

Wettelijk in orde

> Acerta thuiswerk legal pack

Ingebed in je organisatie

> DIY thuiswerkcharter

> Acerta workshop incl. templates

Gedragen door je medewerkers

> Hybride samenwerken – zo geef je het vorm

> Leidinggeven vanop afstand

https://www.acerta.be/nl/werkgevers/maak-van-thuiswerk-een-succes



Bedankt!



?
Hannelore.van.meldert@acerta.be

Hilde.deboeck@moderator.be
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