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Op basis van onderstaande lijst kunt je verifiëren of telewerk je ligt of aan welke zaken je nog moet
werken.
JA
1. Een functie die telewerken toelaat
Een of meerdere van je verantwoordelijkheden / taken kan je efficiënt en kwalitatief goed
thuis uitvoeren.
Je hebt weinig uitleg nodig van je collega's of supervisor om je taken uit te voeren.
Je bent een geëngageerde werknemer die voldoende is ingewerkt.
2. Een aangepaste werkomgeving
Je huis is geschikt voor telewerken. Je hebt genoeg ruimte thuis om een geschikte en
ergonomische werkplaats in te richten.
In het geval dat je privéleven thuis verdergaat terwijl je werkt, maak je duidelijke
afspraken met familieleden of kamergenoten zodat je niet moet fungeren als babysitter,
klusjesman enz.
Je omgeving heeft geen storende invloed tijdens het thuiswerken.
3. Graag alleen werken en alleen kunnen werken
Je communiceert graag met je collega's via mail of telefoon.
Je houdt je aan afspraken (teleconferenties, vergaderingen enz.) zonder eraan herinnerd
te moeten worden door collega's.
Je werkt onafhankelijk thuis en kunt zonder de informele gesprekken, het sociale contact
met collega's en je manager.
4. Zelfstandig kunnen werken en plannen
Je kunt jezelf motiveren om te werken, zelfs als je geen zin hebt om te werken.
Je hebt genoeg discipline om je werkdag efficiënt in te delen.
Je start de werkdag met het opmaken van concrete objectieven die je ook kunt
waarmaken.
Je kunt zeer geconcentreerd werken en laat je niet snel afleiden.
Je kunt gemakkelijk zelf je planning maken en je hieraan houden.
Je competentie en ervaring zorgen ervoor dat je zelfstandig taken kunt uitvoeren, zelfs
als onverwachte problemen zich voordoen.
Je kunt in een team werken en je houdt je aan afspraken met collega's zelfs als je van op
afstand werkt.
Je kunt werk en vrije tijd goed uit elkaar houden.
5. Computervaardigheden
Je hebt de nodige vaardigheden om gewone technische/computerproblemen op te
lossen.
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