
Personakaart

Mehmet

Profiel

• 54 jaar 

• Getrouwd 

• 2 kinderen

• Woont 40 jaar in België

• Zijn kinderen en vader wonen bij hem in 

• Beperkte kennis Nederlands 

• Heeft rugproblemen

Werk

• Werkt 20 jaar voor hetzelfde bedrijf, 
eerst als arbeider nu als bediende

• Heeft nog geen band met zijn nieuwe collega’s 

• Hecht veel belang aan het correct uitvoeren 
van zijn job en werkt hierdoor langer 
dan de reguliere uren wanneer nodig

• Werkt thuis aan de keukentafel 

Eigenschappen 

• Ambitieus 

• Leergierig

• Groot verantwoordelijkheidsgevoel 

• Zeer beperkte digitale vaardigheden 



Personakaart

Laszlo 

Profiel

• 31 jaar 

• Alleenstaand 

Werk

• Werkt 7 jaar voor dezelfde organisatie

• Heeft een heel goed contact met de collega’s, 
een aantal van hen beschouwt die als vrienden

• Telewerkt niet graag omdat die de 
sociale contacten dan mist 

• Als die telewerkt, doet die dat in de leefruimte, 
soms gaat die ook naar een koffiehuis  

Eigenschappen 

• Expert in hun vakgebied maar op andere 
gebieden leert die niet graag bij

• Heel sociaal

• Basis digitale vaardigheden   



Personakaart

Simon  

Profiel

• 43 jaar

• Getrouwd

• 4 kinderen

• Gelovig 

Werk

• Werkt 10 jaar voor hetzelfde bedrijf en heeft 
zich opgewerkt tot teamverantwoordelijke

• Telewerkt graag omdat hij dan gemakkelijk 
zijn gebedsmomenten kan respecteren

• Heeft een professionele relatie met zijn 
collega’s maar geen verdere klik  

Eigenschappen 

• Ambitieus

• Extravert 

• Sociaal

• Zwakke digitale vaardigheden   



Personakaart

Walid 

Profiel

• 22 jaar

• Net afgestudeerd

• Woont nog thuis bij zijn ouders, samen 
met zijn kleinere broer en zus 

Werk

• Eerste job

• Telewerkt in zijn kamer, die hij 
deelt met zijn broer

• Internetverbinding van wisselende  
kwaliteit thuis 

Eigenschappen 

• Dienstbaar

• Hecht veel belang aan persoonlijke  
relaties maar heeft wel tijd nodig 
om deze op te bouwen

• Collegiaal

• Creatief 

• Sterke digitale vaardigheden    



Personakaart

David  

Profiel

• 24 jaar

• Woont alleen

• Heeft een auto-immuun ziekte 

• Beweging en sport zijn belangrijk om 
zijn ziekte onder controle te houden  

Werk

• Werkt 1 jaar op zijn huidige job

• Telewerkt graag omdat hij dan zijn eigen 
sanitaire voorzieningen heeft maar 
hij mist wel de sociale contacten

• Heeft specifiek digitaal materiaal nodig 
om zijn job te kunnen uitoefenen maar 
dit heeft hij niet dubbel en moet hij dus 
telkens meenemen wanneer hij telewerkt 

• Is nog wat zoekende naar zijn plek in het 
team, hij is veruit de jongste en vindt 
moeilijk connectie met de collega’s  

Eigenschappen 

• Moeite om zich te concentreren

• Goede digitale vaardigheden  



Personakaart

Sven  

Profiel

• 40 jaar 

• 2 kinderen

• Partner werkt vaak lange uren waardoor hij 
meer van het huishouden op zich neemt 
en de kinderen ophaalt van school   

Werk

• Nood aan flexibiliteit tijdens 
de reguliere werkuren

• Werkt in de woonkamer op zijn laptop 
(om een oogje in het zeil te houden 
als de kinderen thuis zijn)

• Hecht veel belang aan work-life balance 

• Weinig contact met collega’s   

Eigenschappen 

• Introvert 

• Leergierig

• Basis digitale vaardigheden    



Personakaart

Sarah    

Profiel

• 52 jaar

• Alleenstaand

• 1 dochter    

Werk

• Heeft een functie waarbij ze veel 
contact heeft met cliënten

• Telewerkt graag omdat de combi-
natie met de zorg voor haar dochter 
dan makkelijker is maar haar functie is 
moeilijk combineerbaar met telewerk

• Heeft een heel goede band met enkele  
collega’s, met een aantal andere collega’s  
zijn er conflicten geweest en is de  
relatie eerder koel     

Eigenschappen 

• Sociaal

• Zelfstandig

• Beperkte digitale vaardigheden      



Personakaart

Martha      

Profiel

• 36 jaar

• Getrouwd

• 2 kinderen

• Visuele beperking   

Werk

• Werkt 9 jaar voor dezelfde organi-
satie en heeft intussen een heel goede 
band opgebouwd met haar collega’s 

• Ze neemt het openbaar vervoer naar het werk 

• De IT-dienst heeft net een nieuwe appli-
catie ontwikkeld. De voorleessoftware die 
Martha gebruikt geeft hierbij foutmeldingen     

Eigenschappen 

• Leergierig

• Extravert

• Heeft nood aan veel sociaal contact

• Sterke digitale vaardigheden  



Personakaart

Safi        

Profiel

• 58 jaar

• Gescheiden 

• 3 kinderen

• Haar hulpbehoevende moeder en  
studerende dochter wonen bij haar in   

Werk

• Leidinggevende functie

• Haar teamleden moeten elke 
dag aan haar rapporteren 

• Flexibiliteit is belangrijk om zorgtaken 
en werk te kunnen combineren

• Op haar telewerkdag vangt ze ook 
één van haar kleinkinderen op

• Ze volgt haar werk ook buiten de uren op

• Thuis werkt ze in de leefruimte      

Eigenschappen 

• Behulpzaam

• Extravert

• Spontaan

• Goede digitale vaardigheden  



Personakaart

Georgia          

Profiel

• 60 jaar

• Getrouwd

• Geen kinderen

• Partner is al op pensioen maar zij wil 
graag zo lang mogelijk blijven werken  

Werk

• Telewerkt graag omdat ze liefst in de namiddag 
en ’s avonds werkt maar hierdoor is het contact 
met de collega’s wat moeilijk aangezien die 
wel tijdens de reguliere kantooruren werken

• Beperkt contact met collega’s     

Eigenschappen 

• Zelfstandig

• Basis digitale vaardigheden    



Personakaart

Maria  

Profiel

• 42 jaar

• Alleenstaand

• Autismespectrumstoornis 

• Heeft moeite met grote veranderingen 
en om contacten te onderhouden   

Werk

• Werkt 10 jaar op dezelfde plek 

• Heeft een goede band opgebouwd met 
collega’s en leidinggevende, met nieuwe 
collega’s verloopt het contact moeilijker

• Kan zich heel goed concentreren thuis 
omdat daar minder prikkels zijn

• Heeft moeite om de work-life balance 
te behouden maar wordt daarbij 
geholpen door haar familie

• Werkt vaak buiten de reguliere kantooruren 
omdat ze graag taken afwerkt      

Eigenschappen 

• Perfectionistisch

• Verdiept zich graag in een nieuw onderwerp

• Ze geniet van sociale contacten maar te 
veel contacten zijn vermoeiend voor haar. 



Personakaart

Katrien  

Profiel

• 45 jaar

• Nieuw samengesteld gezin

• Zij en haar vrouw hebben samen 3 
kinderen die om de week bij hen wonen   

Werk

• Werkt 5 jaar in dezelfde functie

• Werkt onder andere aan het onthaal en 
kon historisch gezien niet telewerken 
maar nu doet ze dat af en toe

• Twijfelt om te veranderen van job

• Redelijk gesloten op het werk       

Eigenschappen 

• Introvert

• Zwakke digitale vaardigheden


