
TELEWERKBELEID
10 REGELS DIE IN ELK TELEWERKBELEID ZOUDEN MOETEN STAAN

Bijna niemand heeft een telewerkbeleid waarin duidelijk staat aan welke regels wie van op afstand werkt zich 
moet houden. Er zijn vaak ongeschreven regels maar die zorgen voor verwarring. Wil je van telewerken een 
succes maken? Dan moeten je medewerkers weten wat de verwachtingen zijn. Met deze tien regels weten de 
telewerkers dat perfect! Meer info over een telewerkbeleid vind je hier.

1. Telewerken, kan dat wel?
Niet elke job kan je van thuis uit doen. Soms hoef je maar af en toe op kantoor te zijn, soms zelfs helemaal niet. 
Bepaal op voorhand of een functie wel geschikt is om op afstand uit te voeren. Is dat niet het geval? Dan ben je 
daar als werkgever best meteen duidelijk in, zodat iedereen weet wat kan en wat niet.

2. Concrete werkuren
Spreek met je medewerkers af wanneer ze precies bereikbaar moeten zijn, zodat iedereen elkaar vlot kan 
bereiken. Is dat van negen uur ’s morgens tot vijf uur ’s avonds, zet het dan ook zo op papier. Zo worden 
misverstanden vermeden.

3. Antwoorden doe je zo
Je hebt dringend een medewerker nodig maar je kan die niet bereiken? Heel vervelend! Zeker als een klant zit te 
wachten of als je een deadline moet halen. Spreek af dat een thuiswerker binnen een bepaalde termijn moet 
antwoorden. Dat zorgt meteen ook voor een controle of de thuiswerker wel effectief aan de slag is.

4. De productiviteitsmeter
Iemand die van op afstand werkt kan je moeilijk vanop afstand controleren. Wil je toch weten of de werknemer 
wel genoeg werkt? Maak dan afspraken over de resultaten die moeten worden behaald: hoeveel klanten moet je 
spreken, hoe lang kan je aan een project werken, hoeveel problemen moet je oplossen binnen een bepaalde 
periode.

5. Computer, telefoon, auto?
Telewerkers moeten natuurlijk over het juiste materiaal beschikken om het werk goed te kunnen doen. Krijgt 
een telewerker een laptop van het bedrijf? Zet dat op papier. Moet hij of zij eigen materiaal of zelf internet 
voorzien? Wees daar dan ook duidelijk in.

6. Technische ondersteuning
Technologie is niet feilloos. Maar problemen op afstand oplossen is niet altijd mogelijk. Geef je telewerkers dan 
ook een goede handleiding voor bij technische problemen en zorg dat iedereen goed opgeleid is om met de 
technologie te kunnen werken. Zet de te volgen procedure bij problemen op papier.

7. De juiste ontslagreden
Jij en je leidinggevenden vinden het niet altijd fijn om medewerkers amper of zelfs helemaal niet te zien. Soms 
heeft dit een impact op een ontslag. Zorg daarom dat er duidelijke regels zijn rond het ontslag, zodat een 
telewerker niet afgedankt kan worden enkel en alleen omdat die niet op kantoor werkt.

8. Veilige kantoorruimte
Maak afspraken over waar iemand werkt. Is dat thuis in de woonkamer, of in een als kantoor ingericht tuinhuis? 
Belangrijk is dat het om een gezonde en vooral veilige omgeving gaat. Niets zo vervelend als een werkkracht te 
verliezen door een ongeval dat voorkomen had kunnen worden.

9. Het gevaar van het internet
Op kantoor werken medewerkers op veilige netwerken, zeker als het gaat om gevoelige informatie. Maar thuis 
of op afstand moeten thuiswerkers vaak een ander netwerk gebruiken. Omschrijf in je telewerkbeleid wat de 
afspraken hierover zijn, wat kan en wat niet kan. Hoe medewerkers problemen kunnen voorkomen en wat ze 
moeten doen als het toch fout loopt. 

10. Geheime informatie
Veiligheid en geheime of gevoelige informatie gaan hand in hand. In een beschermde omgeving kan je 

informatie natuurlijk veel beter beveiligen. Op afstand is dat minder eenvoudig. Pas als er 
duidelijke regels zijn over gevoelige informatie, weten je werknemers hoe ze daarmee 
moeten omgaan.

Deze tips komen uit de e-brochure van Jobat over telewerken ‘Thuiswerkgids.  
Thuiswerken op een productieve én gezonde manier.’ Je kan die hier gratis bestellen.


