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Waarom telewerken?
Waarover gaat het?
Waarom kies je als organisatie voor telewerken?  
En waarom willen medewerkers telewerken?  
De motieven, vragen, bedenkingen van alle  
partijen op een rijtje zetten helpt om  
weloverwogen keuzes te maken. Het maakt  
ook duidelijk waar je de balans kan vinden  
die zowel voor de onderneming als de  
medewerkers voordelen oplevert.  
Belangrijk is dat het wederzijds  
vertrouwen goed zit.

Vragen die je kan stellen
• Hebben medewerkers van thuis uit gewerkt tijdens de lockdowns? Welke positieve 

ervaringen neem je mee? Wat zou je nu anders doen? 
• Weet je wat jouw medewerkers verwachten wat betreft telewerken? Indien ja, is jouw beeld 

volledig? Indien nee, hoe zou je het gesprek aangaan?
• Wat zijn voor jou de belangrijkste motieven om een telewerkbeleid op te zetten? Is 

telewerken het enige antwoord of kan je ook andere beslissingen nemen (meer flexibiliteit 
bijvoorbeeld)? Wat zijn volgens jou de voordelen voor de onderneming en voor de 
medewerkers? Met welke risico’s hou je rekening? 

Hoe organiseer je telewerk?
Waarover gaat het?
Hoe een telewerkbeleid er precies uitziet verschilt van  
de ene onderneming tot de andere. Dat hangt immers af van 
het type onderneming, de interne organisatie,  
de aard van het werk en de bedrijfscultuur.  
Belangrijk is dat je heldere en duidelijke  
afspraken maakt. Start met de vraag: wat  
doen medewerkers thuis en wat doen  
we op kantoor?

Telewerken is meer dan medewerkers een laptop geven en ze thuis laten werken.  
Telewerken invoeren is complex en vraagt dat je beslissingen neemt over heel wat 
items. De gesprekskaart kan daarbij helpen.

In deze handleiding geven we per thema kort weer waar het over gaat  
en welke vragen je in een gesprek kan stellen. Meer achtergrondinformatie, 
onderzoeksmateriaal, tools en goede voorbeelden vind je op  
www.werkbaarwerk.be/telewerken. 



Vragen die je kan stellen
• Heb je al een telewerkbeleid uitgewerkt? Indien ja, wat zijn de krachtlijnen? Indien nee, wat 

moet er volgens jou zeker in aan bod komen?
• Hoeveel dagen kunnen medewerkers telewerken? Waarom kies je voor dit aantal? 

Beantwoordt dit aan de verwachtingen van de medewerkers?
• Voor welke functies is telewerken mogelijk, wie beslist of telewerken kan en wanneer 

moeten medewerkers aanwezig zijn? Kunnen teams afspreken welke dag iedereen op 
kantoor is?

• Welke afspraken maak je over vergaderingen? Hebben die voorrang op telewerken? Kan je 
hybride vergaderingen organiseren?

• Welke afspraken maak je over werktijd? Over bereikbaar zijn?
• Wat met de medewerkers die niet kunnen telewerken? Kan je voor hen ook meer flexibiliteit 

en autonomie inbouwen?
• Hoe ziet het kantoor eruit? Zijn hier veranderingen op komst? 
• Hoe ziet de inwerking van nieuwe medewerkers eruit? Hoe zorg je, in combinatie met 

telewerken, toch voor een goed inwerkingsproces?

Gezond en efficiënt telewerken
Waarover gaat het?
Tijdens de lockdowns hebben we verplicht  
ervaringen opgedaan met telewerken. Maar dat  
was maar tijdelijk. Om duurzaam telewerken te  
organiseren is het goed om stil te staan bij een  
aantal vragen in verband met gezondheid van  
de telewerkers. Maar ook bij een aantal risico’s die  
efficiënt telewerken in de weg kunnen staan.

Vragen die je kan stellen
• Welke afspraken maak je over bereikbaarheid na de werkuren? Over het beantwoorden van 

mails, bereikbaarheid via de smartphone (berichten, whatsapp, messenger ...)?
• Hoe zorg je ervoor dat de verbondenheid tussen collega’s, de verbondenheid met de 

onderneming blijft behouden? 
• Wederzijds vertrouwen vormt de basis van efficiënt telewerken. Hoe ondersteun je je 

leidinggevenden om leiding te geven op afstand? Om te sturen op resultaten? Om oog te 
hebben voor het welzijn van hun team?

• Hoe zorg je ervoor dat medewerkers gezond en ergonomisch kunnen telewerken?
• Hoe kunnen medewerkers zelf zorgen voor werk en privé in balans?

Wat mag, wat moet?
Waarover gaat het?
Voor telewerken zijn er een aantal wettelijke  
regelingen uitgewerkt. Afhankelijk van je keuze  
voor structureel of occasioneel telewerken is  
bepaalde wetgeving van toepassing. Dat heeft  
een impact op de afspraken die je op papier  
moet zetten en of je al dan niet een vergoeding  
kan voorzien.



Telewerken dat blijft werken
Waarover gaat het?
Telewerken is anders dan op kantoor werken.  
In de lockdowns hebben medewerkers  
(met vallen en opstaan) geleerd hoe ze van  
thuis uit hun werk doen, hoe ze thuis hun  
werk plannen, hoe ze contact houden  
met collega’s en hoe ze van thuis uit  
toch samen kunnen werken. Al die ervaringen  
kan je meenemen om samen na te denken  
over hoe je telewerken vorm wilt geven. 

Ook medewerkers kunnen dingen doen om gezond en productief thuis te werken. Hou er 
rekening mee dat elke situatie een beetje anders is. En het is normaal dat thuiswerken niet 
elke dag even vlot verloopt (werken op kantoor trouwens ook niet).

Vragen die je kan stellen
• Hoe ga je in gesprek met je medewerkers over volgende thema’s:

− Hoe kunnen medewerkers zelf de grens tussen werk en privé bewaken?
− Hoe gaan medewerkers in gesprek met hun leidinggevende over te behalen resultaten, 

deadlines, hoeveelheid van werk?
− Hoe werken medewerkers veilig van thuis uit? Welke afspraken maak je rond 

paswoorden, inloggen, privacy …?
− Hoe houden medewerkers met elkaar contact? Wat stuur je vanuit de onderneming? Wat 

stimuleer je en waar laat je het initiatief bij de medewerkers of leidinggevenden?
• Voorzie je in opleidingen voor je telewerkers? Waar is nood aan? Hoe organiseer je dat? 

Maak gebruik van het aanbod van jouw sectororganisatie.

Vragen die je kan stellen
• Kies je voor structureel of occasioneel telewerken? Waarom?
• Je kan telewerken niet verplichten. Hoe ga je om met de verschillende vragen van 

medewerkers?
• Welk werkmateriaal stel je ter beschikking van de telewerkers? Welke afspraken maak je 

over gebruik, over (cyber)veiligheid?
• Voorzie je een vergoeding voor het telewerken? Welke? Hoe maak je hierover duidelijke 

afspraken?
• Hoe vragen medewerkers telewerken aan? Wie geeft toestemming?

Organisatie en communicatie
Waarover gaat het?
Betrek je medewerkers bij de organisatie en planning van het werk (en dus niet alleen de 
leidinggevenden). Succesvol telewerken betekent voldoende (plannings)autonomie geven. 

Autonomie betekent niet dat er geen controle meer kan zijn of nodig is. Telewerk gaat goed 
samen met controle op de resultaten in plaats van op de inspanningen. Telewerk is gebaat bij 
flexibiliteit en vertrouwen.

Autonomie, beslissingsbevoegdheid, verantwoordelijkheid en rolduidelijkheid zijn 
basisvoorwaarden voor resultaatgericht telewerken. Zowel voor medewerkers als 
leidinggevenden moet dit kader duidelijk zijn.



Leidinggeven op afstand
Waarover gaat het?
De leidinggevenden in jouw onderneming of organisatie hebben een belangrijk aandeel in het 
succes van telewerken. Zij hebben een voorbeeldfunctie en kunnen van daaruit de krachtlijnen 
van je telewerkpolicy handen en voeten geven. Daarom is het belangrijk om hen voldoende 
ondersteuning te geven in hun nieuwe (extra) rol.

Vragen die je kan stellen
• Hoe zorgen je leidinggevenden voor  

voldoende contact met hun medewerkers,  
met collega’s?

• Welke communicatiekanalen werken  
voor je leidinggevenden?  
Wat werkt voor hen? Voor hun  
medewerkers? Zijn er voldoende  
alternatieven beschikbaar?

• Hoe leren je leidinggevenden sturen  
op resultaat? Is een opleiding  
aangewezen? 

• Maakt feedback geven deel uit  
van het werk van je leidinggevenden? Hoe leren zij feedback geven op afstand? 

• Bij wie kunnen leidinggevenden terecht als het telewerken niet zo vlot verloopt? Als ze 
bijkomende ondersteuning nodig hebben?

ANDERE VRAGEN EN AANDACHTSPUNTEN

Vragen die je kan stellen
• Welke afspraken maak je over autonomie, 

beslissingsbevoegdheid, verantwoordelijkheid en 
rolduidelijkheid? Bespreek het kader met je 
leidinggevenden en medewerkers.

• Hoe afhankelijk zijn medewerkers van elkaar om hun 
werk uit te voeren? Zorg voor een duidelijke 
taakafbakening en makkelijke communicatiewegen 
zodat medewerkers goed kunnen samenwerken.

• Is er sprake van permanentie op kantoor (bv. bij het 
onthaal)? Hoe zorg je voor een roulatie die voor 
iedereen ok is? Hoe organiseer je een con structief 
gesprek met iedereen die betrokken is?


