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Introductie



Wat is de tool? 

Telewerk is uit onze huidige werkcontext niet 
meer weg te denken. Maar er zijn een aantal 
zaken die telewerk bemoeilijken.

Uit onderzoek blijkt dat deze barrières 
meer voorkomen bij specifieke 
profielen op basis van:

• gender

• etniciteit

• leeftijd

• gezinssituatie

• of een combinatie van deze 
factoren 

Deze tool helpt je om een beleid voor telewerk 
vorm te geven. Een inclusief beleid dat vertrekt van 
de diversiteit van het team en rekening houdt met 
de vaardigheden en barrières van de medewerkers. 

Terwijl telewerken deze profielen 
net meer toegang tot de 
arbeidsmarkt kan geven.

De zichtbare  
barrières zoals

 » een gebrek aan toestellen  
of internet

De minder zichtbare  
barrières zoals

 » een gebrek aan digitale 
vaardigheden

 » angst voor isolatie van de 
medewerkers of het gemis 
van collega’s 

 » wantrouwen van de leiding-
gevenden tegenover telewerk 
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Voor wie is de tool? 

Wil je met je bedrijf of je organisatie met telewerk 
aan de slag? Dan is deze tool iets voor jou. De tool is 
nuttig voor zowel bedrijven en organisaties die nog 
geen telewerkbeleid hebben als zij die daar wel al 
mee aan de slag gingen.

Leidinggevenden en medewerkers gebruiken samen 
de tool om telewerk inclusief te organiseren, zodat 
elke medewerker zich in het beleid kan vinden.

Hoe werkt de tool? 

Deze tool is opgebouwd uit vier stappen. Neem 
voldoende tijd voor elke stap. Een beleid schrijf 
je namelijk niet op één dag uit. Zorg ook voor een 
continue opvolging zodat je een duurzaam beleid 
kan ontwikkelen.
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Aan de slag!



Wie heb je nodig? 

De verantwoordelijke

• initieert het proces

• volgt het volledige proces op

• brengt de mensen samen voor de 
workshop

• verwerkt de input uit die 
workshop tot een formeel beleid

• heeft beslissingsrecht of krijgt een 
mandaat

De gespreksleider

• begeleidt de workshop

• bewaakt de neutraliteit van het 
gesprek

• heeft al vaker beslissingspro-
cessen begeleid

Belangrijk: de verantwoor-
delijke kan ook de rol van 
gespreksleider opnemen. 
Hou er wel rekening mee dat 
er tijdens de workshop een 
voldoende safe space moet 
zijn, waarin iedereen zich veilig 
voelt om iets in te brengen. 
Sommige (machts)dynamieken 
kunnen dit verstoren.

De deelnemers

De tool kan gebruikt worden op 
verschillende niveaus. Een eerste is 
het teamverband. Het kan zijn dat 
je met de directe verantwoordelijke 
van een bepaald team een aantal 
afspraken wil maken rond telewerk, 
zonder dat dit meteen voor het 
volledige bedrijf of de volledige 
organisatie geldt. De deelnemers 
zijn in dit geval de teamleden en 
hun directe verantwoordelijke (op 
voorwaarde dat de aanwezigheid 
van deze verantwoordelijke het 
gesprek niet bemoeilijkt).

De oefening kan ook op niveau van 
het bedrijf of de organisatie worden 
gemaakt. Dan zijn er twee opties:

• Ofwel maakt elk team de 
oefening eerst afzonderlijk en 
brengen de vertegenwoordigers 
hiervan daarna de resultaten 
samen. 

• Ofwel maken de vertegen- 
woordigers van elk team de 
oefening meteen voor het 
volledige bedrijf of de volledige 
organisatie.
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Wat heb je nodig?

• De handleiding

• Het materiaal voor de workshop (stap 2)

 » De begeleidende presentatie

 » De template ‘puzzel je team’ op A4-formaat

 » De template ‘puzzel je team’ op A3-formaat

 » De template ‘afspraken’ op A4-formaat

 » De persona-kaarten

 » Post-its: groene, roze en gele 

• De template ‘telewerkbeleid’

www.mediawijs.be/telewerk

Via deze link of QR-code vind je ook 
de begeleidende presentatie:
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Hoe gebruik je 
de tool?  

Doel Wie Voorbe-
reiding

Benodigdheden Tijdsduur

Het proces 
starten

De verant-
woordelijke

/ De handleiding /

De voorbereidingStap 1:

De verantwoordelijke neemt het initiatief om met de tool aan 
de slag te gaan. In de eerste plaats neemt deze persoon de 
handleiding door. Daarna maakt deze persoon het team warm 
om rond de tafel te gaan zitten of brengt afgevaardigden van elk 
team samen die willen nadenken over een telewerkbeleid. Vraag 
zeker om een blok van 2 uur tot 2:30 uur vrij te houden in de 
agenda.  Dit lijkt een hele tijdsinvestering, maar zal nadien enkel 
tijd opleveren én frustratie besparen!

De tool is opgedeeld in vier stappen. Hieronder 
gaan we op elke stap uitgebreider in.
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Workshop  
met het team

Stap 2:

Doel Het gesprek rond telewerk openen en tot eerste 
concrete afspraken komen

Wie De gespreksleider en de deelnemers (en eventueel 
de verantwoordelijke)

Voorbereiding De gespreksleider neemt de handleiding en de 
begeleidende presentatie door. De gespreksleider 
maakt een kopie van de template ‘puzzel je team’ 
op A4-formaat voor elke deelnemer.

Benodigdheden De handleiding, het materiaal bij de workshop 

 » De begeleidende presentatie

 » De template ‘puzzel je team’ op 
A4-formaat

 » De template ‘puzzel je team’ op 
A3-formaat

 » De template ‘afspraken’ op A4-formaat

 » De persona-kaarten

 » Post-its: groene, roze en gele

Tijdsduur 2 uur tot 2:30 uur
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De tweede stap van de tool bestaat uit een workshop waarbij de 
deelnemers in gesprek gaan over de diversiteit en werking van het 
team, en de houding van elke deelnemer tegenover telewerk. Met die 
input formuleren de deelnemers afspraken voor het volledige team. 

De gespreksleider begeleidt deze workshop aan de hand van de 
begeleidende presentatie. In de sprekersnotities beschrijven we stap 
per stap wat de gespreksleider moet toelichten en wat de deelnemers 
moeten doen. 

Hieronder beschrijven we het verloop van de workshop al even kort. 

De workshop bestaat uit twee delen: 

1. Het eerste deel van de 
workshop richt zich vooral 
op bewustwording. Hierin 
krijg je zicht op de diversiteit 
en werking van het team. 
De deelnemers delen ook 
hun visie op telewerk en de 
barrières die ze ervaren.

2. In het tweede deel van de 
workshop gebruiken de 
deelnemers de input uit 
deel één als startpunt om 
afspraken te formuleren 
op teamniveau en het 
telewerkbeleid vorm te 
geven. 

Weet wel: in deze workshop mogen de deelnemers brainstormen 
over het ideale scenario. De verantwoordelijke toetst de afspraken pas 
nadien op haalbaarheid.
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Oefening 1

Doel: de diversiteit en werking  
van het team blootleggen.

Puzzel je team 

Je besteedt heel wat tijd op de werkvloer waardoor je misschien wel 
denkt dat je die door en door kent. Maar is dat zo? Met deze oefening 
krijg je zicht op de diversiteit in jouw team en wordt de werking ervan 
blootgelegd. 

Iedereen maakt de oefening eerst afzonderlijk op de A4-template 
‘puzzel je team’. Belangrijk: iedereen maakt de oefening naar eigen 
aanvoelen.

Daarna duidt iedereen de gemaakte keuzes aan op de A3-template 
‘puzzel je team’ die vooraan ophangt. Op deze manier heeft de 
gespreksleider een overzicht om het gesprek te faciliteren.

Hierop volgt een moment van uitwisseling.
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Doel: de deelnemers delen hun ervaring 
en wat ze nodig hebben met betrekking 
tot telewerk.

Jouw 
ervaring met 
telewerk

Nu is het tijd om je kaarten op tafel te leggen. Hoe kijk je naar 
telewerk? Wat zijn de voordelen, maar ook de nadelen die je 
ervaart? En welke oplossingen heb je nodig?

• Iedereen krijgt drie soorten post-its: groene, roze en gele.

• Daarop schrijft elke deelnemer een antwoord op  
de volgende vragen.

 » Groen: Wat zijn de voordelen van telewerk?

 » Roze: Wat zijn de nadelen van telewerk?

 » Geel: Wat zijn de oplossingen?

• De deelnemers wisselen in kleine groepjes hun ervaringen uit. 

• Daarna krijgt iedereen de kans om ook in grote groep terug te 
koppelen.

Oefening  2
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Doel: de deelnemers 
vertrekken vanuit de indivi-
duele noden en oplossingen 
om afspraken te formuleren 
voor het volledige team.

Afspraken voor 
het team

Een verzameling van oplos-
singen ligt nu klaar. Maar 
hoe breng je deze als team 
nu samen? Ga met elkaar in 
gesprek en kom tot de eerste 
concrete afspraken. 

Belangrijk: hier mag je als 
team nog uitgaan van het 
ideale scenario en de afspraken 
noteren waar jullie van dromen. 
Pas in de volgende stap toetst 
de verantwoordelijke deze op 
haalbaarheid.

Oefening 3

• De gespreksleider legt de gele 
post-its samen.

• De deelnemers stellen hun 
eigen oplossingen voor aan de 
groep en zoeken aanknopings-
punten met de oplossingen 
van anderen.

• Er wordt gezocht naar overeen-
komsten en compromissen 
om tot een aantal afspraken te 
komen die ze graag als team 
geformuleerd zien.

• De gespreksleider wijst de 
deelnemers ook op de catego-
rieën uit de ‘puzzel je team’ 
oefening.

• Deze afspraken worden 
genoteerd in de template 
‘afspraken’.
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Doel: de duurzaamheid van de 
opgestelde afspraken aftoetsen aan 
de hand van een fictieve nieuwe 
medewerker. 

Een nieuwe 
medewerker

• De deelnemers verdelen zich in groepjes van drie personen. 

• Elk groepje krijgt één personakaart. 

• De deelnemers bekijken de geformuleerde afspraken 
nogmaals met de nieuwe medewerker in het achterhoofd: 
zijn de afspraken te specifiek of te breed geformuleerd? 
Zijn er nog dingen waar je nog niet aan dacht maar die ook 
nuttig kunnen zijn voor het huidige team?

• De groepjes koppelen naar elkaar terug. De aanpassingen 
worden genoteerd op de template ‘afspraken’. 

Blijven de geformuleerde afspraken overeind 
wanneer ze geconfronteerd worden met een 
nieuwe realiteit? Wat als een nieuwe collega 
het team komt versterken?

Oefening  4

Dit is de laatste oefening van de workshop. De 
gespreksleider verzamelt alle input en geeft deze, 
samen met wat feedback over de workshop, door 
aan de verantwoordelijke. De verantwoordelijke gaat 
in de volgende stap aan de slag met deze input.
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Doel Wie Voorbe-
reiding

Benodigdheden Tijdsduur

Een finaal 
telewerkbeleid 
creëren dat 
concreet en 
haalbaar is

De verant-
woordelijke

/ Input uit de 
workshop (stap 
2), de template 
‘telewerkbeleid’

/

Naar een  
telewerkbeleid

Stap 3:

In deze stap gaat de verantwoorde-
lijke aan de slag met de input uit de 
workshop. Daar werden de individuele 
oplossingen omgevormd tot concrete 
afspraken. Nu gaat de verantwoorde-
lijke na of de afspraken haalbaar zijn 
en zet ze om in een beleid. 

Voorbeeld:

Tijdens de workshop werd de afspraak 
geformuleerd ‘onze organisatie of 
bedrijf voorziet een budget voor 
ergonomisch materiaal bij telewerk’. 
De verantwoordelijke gaat na of dit 
mogelijk is. Indien wel, kan dit worden 
opgenomen in het telewerkbeleid. 
Indien niet, dan wordt het (voorlopig) 
geschrapt.

Vergeet zeker niet terug te koppelen 
naar de deelnemers van de workshop 
wanneer iets niet opgenomen kan 
worden in het telewerkbeleid.
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Neem bij het opstellen van dit beleid  
volgende zaken mee: 

• Elementen rond de werking van het team:

 » Communicatie: hoe communiceer je met elkaar op 
telewerkdagen?

 » Zelfstandigheid: verwacht je van de medewerkers 
dat ze verslag brengen over wat ze doen op 
telewerkdagen?

 » Overleg: mag overleg gepland worden op 
telewerkdagen of wordt dit behouden voor de 
dagen op kantoor?

 » Bereikbaarheid: wordt van de medewerkers 
verwacht dat ze, zoals op kantoor, voor kleine 
vragen op elk moment bereikbaar zijn? 

 » Werkuren: wordt van iedereen verwacht dezelfde 
uren te werken als op kantoor of is dit flexibeler op 
telewerkdagen? 

• Mentaal welzijn van de medewerkers: als je finale 
afspraken formuleert, hou dan zeker rekening met het 
mentale welzijn en de veerkracht van alle medewerkers.

Voorbeeld:

Het verwachten van constante bereikbaarheid op telewerk-
dagen kan voor een enorme druk zorgen voor mensen die 
deze dagen net gebruiken om wat flexibeler om te springen 
met het werkregime om voor de kinderen te zorgen. 

• Het sociaal-juridisch kader: let wanneer je afspraken 
vastlegt op wat wettelijk gezien wel of niet mag, zodat je 
later niet in de problemen komt.
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Telewerk  
inclusief organiseren …  
een voortdurend proces

Stap 4:

Is het afsprakenkader klaar? Een terugkoppeling naar 
iedereen die input gaf is heel belangrijk. Betrek hierbij ook 
een bredere groep.

Het is wel belangrijk dat het proces nu niet stilvalt. 
Heb je in je beleid opgenomen om om de drie 
maanden een opleiding rond telewerk te voorzien? 
Stel dan iemand verantwoordelijk die dit effectief 
opvolgt. Een beleid is namelijk niks waard als er niks 
mee gedaan wordt! 

Tot slot is ook regelmatige evaluatie en eventuele 
bijsturing belangrijk. Bevraag medewerkers van tijd tot 
tijd of ze nog tevreden zijn met het huidige telewerkbeleid 
(bv. tijdens een functioneringsgesprek), breng het thema 
op een teamoverleg, …
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Meer weten?



Deze tool behandelt slechts één aspect van het telewerk-
verhaal, namelijk het inclusief organiseren ervan. Uiteraard 
zijn er nog vele invalshoeken, zoals het mentaal welzijn 
van de medewerkers, het leiderschap op afstand van de 
leidinggevende, enz. Dit alles ligt niet binnen het bereik van 
deze tool, maar we geven toch nog wat inspiratie mee voor 
wie zich verder wil verdiepen in het thema ‘telewerk’: 

Werkbaar werk

De website Werkbaar Werk is een 
initiatief van SERV - de Stichting 
Innovatie & Arbeid. Ook in het kader 
van telewerk is werkbaar werk 
belangrijk en dus is er een volledige 
pagina gewijd aan tips & tricks, publi-
caties en tools.

Telewerken.be

Telewerken.be is een initiatief van Vias 
en de FOD Mobiliteit & Vervoer. Op 
de website kunnen zowel werkgevers 
als werknemers terecht voor infor-
matie rond telewerk, van wettelijke 
regelingen tot interessante faciliteiten. 
Je vindt er ook handige downloads, 
die je meteen op de werkvloer kan 
inzetten.
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Belgisch kenniscentrum over welzijn 
op het werk (BeSWIC)

Welzijn op het werk beperkt zich 
niet tot de fysieke werkvloer, maar 
moet ook meegenomen worden in 
het telewerk-verhaal. Hier vestigt het 
Belgisch kenniscentrum over welzijn 
op het werk (BeSWIC) de aandacht 
op. Het centrum geeft inzicht in zowel 
de fysieke als psychosociale risico’s 
aan telewerk, en koppelt daaraan 
aanbevelingen voor zowel werkgever 
als werknemer.

Telebuddies in het gemeentehuis

Met het project ‘Telebuddies in het 
gemeentehuis’ wil Diverscity lokale 
besturen begeleiden in de overstap 
naar hybride werken met voldoende 
aandacht voor welzijn, werkbaar werk 
en duurzame inzetbaarheid. Via lerende 
netwerken en vormingen wordt een 
visie gecreëerd rond gezond telewerken, 
wordt een gezond telewerkbeleid 
uitgewerkt en bevorderen ze het fysiek 
en mentaal welzijn van medewerkers 
en burgers door aandacht voor thema’s 
zoals deconnectiviteit, verbondenheid, 
zelfzorg en beweging. Via individuele 
begeleidingssessies worden lokale 
besturen begeleid in het realiseren van 
een gezonde hybride werkomgeving 
voor hun medewerkers en een gezonde 
publieke telewerklocatie voor hun 
burgers.
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Notities





Veel succes! 


