
WEBINAR 19/03/20
Telewerk als reactie

op Covid-19

• concrete tips
• denkpistes
• antwoorden op uw vragen
• concrete acties



Initiatiefnemers
FOD Mobiliteit & Vervoer
Vias institute
-> ontwikkelden samen www.telewerken.be

Viviane Kock: Experte rond telewerk



Inleiding



Telewerk vóór COVID-19

• Positieve impact op mobiliteit
• Positieve impact op milieu
• Positieve impact op verkeersveiligheid



Veel voordelen voor werkgevers
• Minder infrastructuur
• Verminderde kosten woon-werkplaatsingen
• Meer productiviteit & creativiteit van werknemers, 
• Meer tevreden werknemers (vertrouwen, personeelsbinding)
• Minder absenteïsme
• Imagoverbetering: moderne en innovatieve werkgever

Ook nadelen voor werkgevers
• Ongeplande uitwisseling moeilijker
• Controle moet anders
• Extra kosten
• Ontevredenheid bij werknemers die niet kunnen/mogen telewerken

Telewerk vóór COVID-19



Veel voordelen voor werknemers
• Minder tijdverlies
• Minder verplaatsingskosten
• Minder stress en vermoeidheid door 
• verplaatsing (bv. file, vertraging trein/bus)
• Voordeel voor niet-telewerkende collega’s 

(bv. minder druk op kantoor, minder parkeerproblemen)
• Meer flexibiliteit
• Betere work-life balance
• Meer autonomie
• Productiviteit & creativiteit verhogen

Telewerk vóór COVID-19



Ook nadelen voor werknemers
• Geen fysieke scheiding tussen privé- en professioneel leven 

• Risico dat je nog doorwerkt na je uren
• Meer familiale stress

• Minder formeel en informeel contact met collega’s – vervreemding/isolement
• ICT / Ondersteuning soms ingewikkeld of onaangepast 
• Impact voor niet-telewerkers: meer telefoneren, moeilijker   plannen van 

vergaderingen,... omwille van de fysieke afwezigheid telewerkers.

Telewerk vóór COVID-19



Inleiding
Doelstellingen
• Tips geven die ervoor zorgen dat het mogelijk is
• Focus op functies waarvoor telewerk mogelijk is
• Al de opportuniteiten aangeven

Van ‘off’ naar ‘on’: TOTALE SWITCH
• Cultuurverandering
• Focus op de reële prioriteiten:

1. Gezondheid
2. Productiviteit
3. Sociale cohesie
4. Welzijn



Op het programma
Deel 1: Goede praktijken

Deel 2: Tijdelijke ongemakken

Deel 3: Te vermijden valkuilen

Deel 4: Overgang naar structureel telewerk



Deel 1: goede praktijken
Tips om efficiënter te zijn (vanop afstand)
• De kracht van een samenwerkingscharter
• 3 musts 

Thema 1: Digitale communicatie
• Inventaris en toegang
• Digitale etiquette bij vergaderingen



Een keuze van digitale tools  

Samenwerken : Dropbox, One Drive,  One Note, SharePoint,…

Projecten coordineren: One Note, Planner, Trello, ..

Vergaderen en chat: Webex, Zoom , Skype, Microsoft Teams, Slack,…

Interne info opzoeken: SharePoint, intranet, Yammer,  …

Notes nemen: OneNote, Evernote,…

Deel 1: goede praktijken



Deel 1: goede praktijken
Thema 2: Organisatie
• Zorg voor een teamplanning
• Delen van agenda en stand van zaken van projecten
• Gebruik van een dashboard met objectieven
• Cocreëer een feedbackcultuur
• Workload: durf te storen! 



Deel 1: goede praktijken
Thema 3: Gedrag
• Noodsituaties / dringende gevallen
• Combinatie van focus & beschikbaar zijn
• Respect voor persoonlijk en professioneel leven
• Vermijd « Big Brother » te zijn
• Kies voor vriendelijke communicatie
• Ken de grenzen van telewerk



Deel 2: tijdelijke ongemakken

• Privéleven / professioneel leven

• Sociaal contact 

• Onstabiele telecommunicatie



Deel 3: te vermijden valkuilen

• Men werkt 35% meer van thuis uit

• Stress

• Werkplek



Na de coronacrisis

• Veelvuldig feedback verzamelen
• Recurrent telewerk verankeren
• Welke vaardigheden zijn vereist?

Deel 4: overgang naar
structureel telewerk



Conclusie
Contact: info@telewerken.be

www.telewerken.be
 Best practices 
 Tips qua ICT-hulpmiddelen
 Downloads 
… 

mailto:info@telewerken.be


Veel plezier bij het telewerk!
Contact: info@telewerken.be

www.telewerken.be

mailto:info@telewerken.be
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