
G E S P R E K S K A A R T 
DUURZAAM TELEWERKEN

Hoe organiseer je telewerken?
Telewerken loopt niet altijd van een leien dakje. Hoe geef je het telewerkbeleid vorm 
dat past bij jouw onderneming en medewerkers, bij de aard van het werk? En wat als 
niet iedereen kan telewerken? Hoe maak je heldere en duidelijke afspraken?

Gezond en efficiënt telewerken
Maak goede afspraken over bereikbaarheid en (de)connectiviteit. Hoe zorg je ervoor 
dat medewerkers verbonden blijven met elkaar en de onderneming? Hoe geef je 
leiding vanop afstand? Hoe kan je gezond én productief thuis werken?

Wat mag? Wat moet?
Organiseer je structureel telewerken of kies je voor occasioneel telewerken? Maak 
goede afspraken en zet de basics in een telewerkbeleid. Betaal je een vergoeding of 
niet? Maak hierover duidelijke afspraken.

Telewerken dat blijft werken!
Ook jouw medewerkers willen gezond en productief telewerken. Ga in gesprek over 
(de)connecteren, ergonomie thuis, beveiliging en verbinding houden met elkaar. Hou 
de vinger aan de pols en stuur bij waar nodig.

Organisatie en communicatie
Vanuit organisatieperspectief zijn er twee grote uitdagingen bij het organiseren van 
werk: coördineren en communiceren. Die worden beide complexer wanneer 
medewerkers op een andere plek werken.

Leidinggeven op afstand
Resultaatgericht werken op afstand is niet ‘spartel en je zal leren zwemmen’. Hoe 
zorgen je leidinggevenden voor voldoende begeleiding? Zijn ze een klankbord voor 
hun medewerkers? Hoe kan jij hen in hun rol ondersteunen?

Waarom telewerken?
Waarom zou je medewerkers laten telewerken? Wat is positief/negatief voor je 
onderneming? Voor je medewerkers? Waarom willen zij telewerken?



Telewerken was voor corona al een gangbare praktijk in heel wat Vlaamse ondernemingen en organisaties. 
Sinds corona raakte telewerken nog verder verspreid. Ondernemingen en organisaties bekijken nu of ze dat 
in de toekomst zullen blijven doen. Maar hoe pak je dat het beste aan?  
Laten we beginnen met een goed gesprek! 

Met deze gesprekskaart willen we het gesprek over werkbaar en productief telewerken in onder nemingen en 
organisaties ondersteunen. Telewerken bevat allerlei aspecten die de nodige aandacht vereisen. Hoe 
organiseer je telewerken? Wie kan wel en wie kan niet telewerken? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers een 
hecht team blijven vormen? Hoe geef je leiding vanop afstand? Hoe maak je afspraken over 
productiviteit en deadlines? Hoe zorg je voor een gezonde werk-privé balans, voor gezonde 
telewerkplekken? Hoe gaat het kantoor eruitzien? 

Op basis van de website Telewerken selecteerden we zeven 
items die aan bod komen in deze gesprekskaart. 

VOOR WIE? 
De gesprekskaart telewerken is voor iedereen die 
betrokken is bij telewerken. Het management, hr, 
leidinggevenden, telewerkers, telewerkers in spé, 
werknemersvertegenwoordigers, (sectorale) 
consulenten… 

De medewerker/telewerker staat weliswaar centraal 
maar iedereen heeft een rol om telewerken 
werkbaar én productief te organiseren. 

Met deze gesprekskaart komen alle aspecten van 
telewerken in beeld en leer je van elkaar. Regelmatig 
met elkaar in gesprek gaan helpt om inzicht te 
krijgen en eventuele problemen te voorkomen.

TIPS VOOR GEBRUIK 
De groepsgrootte 
Een gesprek voeren met de gesprekskaart kan met 
twee personen. Maar ook in groepjes. Ideaal vinden 
wij een groepsgrootte van twee tot zes personen 
(splits grote groepen op). 

Een snelle aanpak 
Zeven items bespreken is veel. Je kunt ervoor kiezen 
om een paar keer bij elkaar te zitten. Of bepaal van 
tevoren welke thema’s jullie belangrijk vinden. Je 
kiest dan bijvoorbeeld de drie belangrijkste en gaat 
daarover in gesprek. 

Een goede dialoog 
Luister goed en met respect naar elkaar (je bent niet 
hetzelfde, maar wel gelijkwaardig), wees open, 
bespreek elkaars verwachtingen en zoek steeds naar 
een gezamenlijk belang. 

Een goede afronding 
Zet afspraken op papier (zie tips telewerkpolicy). Zet 
je telewerkbeleid op de agenda van het sociaal 
overleg. Zo ontwikkel je een breed draagvlak voor je 
telewerkbeleid.

ONS AANBOD
Deze ruimte kan je gebruiken om je opleidingsaanbod, begeleidingsaanbod of financiële incentives ivm 
telewerken voor te stellen.

Met steun van de 
werkbaarheidscheques 
Hier vind je meer informatie hoe je 
een werkbaarheidscheque  
(€ 10.000) kan aanvragen om je 
telewerkbeleid vorm te geven. 

O V E R  D E Z E  G E S P R E K S K A A R T 


