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Terug naar kantoor ?!



Insteek

 Situatieschets – verplicht telework

 7 principes van prof. dr. Bart Wille

 Eigen ervaringen na 13 jaar telework

 Tips voor jouw organisatie



2019 - 2021

 Het grote telewerk-experiment



2019 - 2021

 Was telewerk een optie in jouw organisatie voor de crisis?
▪ Ja / nee

 Is telewerk nu (huidige situatie) een optie in jouw organisatie?
▪ Ja / nee



2019 - 2021

 Bron- SD Worx



2019 - 2021

 Werkte je voor de voor de crisis 
structureel, occasioneel of nooit 
thuis?

 Werk je nu structureel, occasioneel 
of nooit thuis? 



2019 - 2021

 Bron- SD Worx



2019 - 2021

 Heeft je organisatie een formeel telewerkbeleid?



2019 - 2021

 Bron- SD Worx



Jullie ervaring?

 Heeft Covid-19 / coronacrisis een shift in het (tele/hybride)werken 
veroorzaakt? 
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▪ Ja, maar …

▪Nee, want …



7 principes van 
telewerk

1. Er bestaat een optimaal niveau voor telewerk

2. Tweesnijdend zwaard van telewerk: werk-familie balans en werk-familie 
conflict

3. Telewerken moet je leren (kan je leren?)

4. Risico op sociale isolatie 

5. Belang van een ondersteunende leidinggevende

6. Heb aandacht voor individuele verschillen ( remote working skills)

7. Heb aandacht voor het type werk

Prof. Dr. Bart Wille - Ugent



Ervaringen 
Vorm DC

 Telewerk is niet hetzelfde als thuiswerk

 Verplaatsingstijd – impact op jobinhoud

 Bewuste afscheiding – bereikbaarheid tot 15u

 Coach – remote skills

 Ondersteun technisch (Teams, Zoom)

 Wandelafspraken

 Plan ‘fun’ momentjes in – eerste live meetings!

 Bewuster kiezen online – live 

 Evalueer samen



Tips rond 
telewerk

 In welke mate is telewerk mogelijk binnen jouw organisatie?

 Neem een standpunt in rond (tele)werk – communiceer.

 Laat ruimte voor individuele verschillen.

 Ondersteun technisch indien nodig – kijk verder, leer van elkaar.

 Zorg voor de juiste skills bij leidinggevenden.

 Creëer ruimte voor (digitale) wandelgangen.

 Dienstverlening / werking gaat voor op de thuiswerkdag.

 Live samenkomen moet de moeite zijn ☺
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