
Is je bedrijf klaar 
voor telewerk?
 
Doe de check bij je voorbereiding

TELEWERK & ORGANISATIE 

 Ik weet voor welke functies telewerk kan, hoeveel dagen per week er getelewerkt 
zal worden en  wanneer de werknemers naar kantoor moeten komen en hoe en wanneer 
de werknemers bereikbaar moeten zijn tijdens het telewerk.

 Ik voorzie een kostenvergoeding voor structureel telewerk en/of stel het nodige 
materiaal ter beschikking.

Ik betaal maandelijks een kostenvergoeding voor materiaal, internetverbinding, 
elektriciteit, verwarming enz. en/of zorg ervoor dat elke medewerker een pc of een laptop 
en de nodige randapparatuur ter beschikking heeft om thuis te werken. 

 Ik bracht alle juridische documenten in orde en besprak de implicaties op de 
payroll met mijn payrollconsulent

Ik heb een duidelijke telewerkpolicy voor structureel telewerk.

 Elke medewerker krijgt de nodige technische ondersteuning. 

Elke medewerker heeft toegang tot de server en een programma voor videoconferenties 
en een chatsysteem. Alle computers van de thuiswerkers zijn uitgerust met een antivirus-
programma en een krachtige firewall, met een authenticatiesysteem en een 
VPN-netwerk.

 Mijn arbeidsongevallenverzekeraar is op de hoogte. 

Ik heb mijn arbeidsongevallenverzekeraar ingelicht over het telewerk. Zo zijn mijn 
medewerkers ook thuis beschermd tegen mogelijke ongevallen.

 Ik informeerde mijn medewerkers over het belang van gegevensbescherming. 

Mijn medewerkers  zijn op de hoogte over het beleid rond GDPR en het vertrouwelijk 
omgaan met persoonsgegevens in geval van thuiswerk.



TELEWERK & HET TEAM

 Ik bevroeg mijn medewerkers over hun telewerknoden. 

Ik ken de voorkeuren en bezwaren van mijn medewerkers rond telewerk. Dit helpt me een 
telewerkbeleid vorm te geven dat breed gedragen wordt in mijn organisatie.  

 Ik informeerde mijn medewerkers over het telewerkbeleid.

Ik bracht iedereen op de hoogte van de nieuwe afspraken rond telewerk: mijn 
medewerkers en eventueel ook de sociale afgevaardigden. De spelregels rond efficiënt 
samenwerken en kennisdelen vanop afstand zijn voldoende duidelijk.  

 Ik nam de nodige stappen om de bedrijfscultuur in stand te houden. 

Ik organiseer geregeld informele ontmoetingsmomenten om het team geconnecteerd te 
houden (informele kantoormomenten, teambuildings …) en de normen en waarden van de 
organisatie levend te houden. 

 Ik zorg dat er een sfeer van vertrouwen is die structureel telewerk toelaat. 

Ik geef mijn medewerkers de vrijheid om hun werk zelf te organiseren en zorg ervoor dat 
deze autonomie aanvoelt als vertrouwen. 

 Mijn organisatie evolueerde van tijdsgebonden naar resultaatsgericht werken.

Ik stelde concrete ne meetbare doelen (kpi’s) die voor iedereen in de organisatie duidelijk 
zijn en volg de prestaties van mijn medewerkers op door te kijken naar het eindresultaat, 
niet het aantal gepresteerde uren. 

 Ik informeerde mijn medewerkers over een gezonde en veilige thuiswerkplek.

In samenspraak met mijn preventieadviseur adviseerde ik medewerkers over hoe ze hun 
werkplek ergonomisch inrichten, hoe ze hun scherm moeten plaatsen, het belang van 
beweging, ongevallenpreventie enz. 



TELEWERK & DE LEIDINGGEVENDE 

 Ik creëerde een draagvlak voor telewerk bij mijn leidinggevenden.

Ik overlegde en communiceerde mijn telewerkbeleid met het leidinggevend personeel en 
zorg ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan.   

 Mijn leidinggevenden volgden een opleiding over ‘leidinggeven op afstand’.

Hierin leerden ze dat een team aansturen van op afstand niet hetzelfde is als op kantoor. 
Ze kregen methodieken aangereikt rond de opvolging en ondersteuning van thuiswerkers 
en weten hoe ze kunnen zorgen voor voldoende betrokkenheid op maat van het individu.

TELEWERK & HET INDIVIDU

 Ik geef elke medewerker een gevoel van betekenis.  

Ik zorg ervoor dat medewerkers hun rol en impact binnen de organisatie kennen en zich 
niet geïsoleerd voelen.

 Ik blijf aandachtig voor de persoonlijke groei en ontwikkeling van elke 
medewerker. 

Ik plan geregeld opvolggesprekken met thuiswerkende medewerkers en bespreek met hen 
hun opleidings- en groeinoden. 

 Ik heb aandacht voor het mentaal welzijn van mijn medewerkers

Ik bouw voldoende buffers in tegen stress en zorg dat medewerkers ergens terecht 
kunnen in geval van vragen of problemen. Ik benoem duidelijk dat medewerkers niet 
voortdurend bereikbaar moeten zijn.

Je vertrouwde contactpersoon helpt je graag verder, of stel hier meteen je vraag.

Heb je nog vragen over deze en andere 
aspecten van telewerk?

https://go.sdworx.com/maak-van-telewerken-een-blijvend-succes
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