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Telewerken 

 

Telewerkvormen 

• Multiplek werken: Werknemers worden in staat gesteld om op meerdere plekken te 

werken. Dat kan zijn op meerdere plekken (filialen) van het bedrijf, maar ook 

bijvoorbeeld thuis of ergens onderweg.  

• Thuiswerk: Werknemer wordt in staat gesteld thuis te werken.  

• Freelancewerk: Werknemer werkt thuis en neemt opdrachten aan van verschillende 

werkgevers.  

• Mobiel flexwerk: Werknemer wordt in staat gesteld overal te werken met behulp van 

mobiele technologieën (gsm; wap; mobiel internet).  

• Relocated backoffice functions: Bepaalde routine klussen kunnen elders worden 

uitgevoerd.  

 

Essentie van telewerken 

Bij flexwerken zijn de volgende punten van extreem groot belang: 

• Medewerker en leidinggevende moeten afspraken maken over de resultaten die op een 

bepaald moment van de flexwerker wordt verwacht.  

• Leidinggevende moet de flexwerker vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid kunnen 

geven om die resultaten te behalen op de manier die hij zelf het meest effectief en 

efficiënt acht.  

• Leidinggevende moet accepteren dat hij geen controle kan uitoefenen op de 

aanwezigheid op kantoor.  

• Flexwerkers moeten beschikken over de faciliteiten die hun flexibele werkproces 

ondersteunen.   

 

Afwegingen 

Voordat er in de organisatie moeten er op zakelijk niveau een aantal onderwerpen goed 

worden besproken. Telewerken verandert immers het hele werkproces.  

• Past de manier van werken bij de persoon?  

• Past de manier van werken bij de functie?  

• Is de medewerker goed te bereiken? En kan de medewerker het kantoor altijd bereiken?  

• Hoe zit het met de beveiliging informatie en de archivering van documenten?  

• Is de technologische ondersteuning voldoende?  
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• Past de manier van werken bij het bedrijf? Kunnen collega’s ermee omgaan?  

• Hoe wordt de aansturing van de medewerker geregeld?  

 

Voordelen flexwerken 

• Flexwerken maakt combinatie zorg voor kinderen/huishouden makkelijker.  

• Door flexwerk hoeft de medewerker minder te reizen.  

• Flexwerken maakt het eenvoudiger een balans te vinden tussen werk en vrije tijd.  

• Door flexwerk zijn er minder werkplekken op kantoor nodig.  

• Flexwerkers zijn productiever doordat zij allerlei nutteloze vergaderingen missen.  

 

Nadelen flexwerken 

• Flexwerkers hebben minder sociaal contact met collega’s.  

• Flexwerkers zullen sneller vervreemden van de bedrijfscultuur.  

• Leidinggevende heeft geen goede controle meer op de medewerker.   

 

Thuiswerktips  

• Creëer je eigen werkplek thuis  

• Kleed je aan, ook al ga je de hele dag de deur niet uit.  

• Geef niet toe aan de verleiding om ’s ochtends om 10 uur ‘even’ te kijken wat er eigenlijk 

op televisie is.  

• Bel regelmatig met baas en collega’s om te voorkomen dat je te solistisch gaat opereren.   

• Een belastingvrije vergoeding voor het 1ste telefoonabonnement is niet mogelijk. Overleg 

met je baas over een 2e aansluiting: de kosten zijn volledig aftrekbaar. 


