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2. Resultaatgericht leiding geven

• Het beste bovenhalen in mensen, dan is thuiswerk toch geen 
issue....”, Wout Van Impe, Mercuri Urval
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Thuiswerken en leadership
“Het beste bovenhalen in mensen, dan is thuiswerk toch geen issue....” 

Wat verlies je door thuiswerk niet toe te staan?

Webinar 11/9/2018
Wout Van Impe

Extraordinary results.
It’s all about people™



|  Worldwide

Thuiswerken niet toestaan
=

Bewijs van leadership faalangst of een gebrek aan leadership

Executive Search  |  Professional Recruitment  |  Talent & Leadership Advisory



Context
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Leadership behavior

ENGAGING



Thuiswerk is geen issue bij juist leiderschap
3 basis behoeften van medewerkers
▪ A - Wens van medewerkers  om zich psychologisch vrij te voelen in hun werk (autonomie, 

plezier, identificatie, vrijheid)

▪ B - Relaties met anderen, verbondenheid

▪ C - Dingen doen waar je goed in bent, je talenten gebruiken en deze verder kunnen ontwikkelen 
waardoor je een effect kan hebben op de wereld (met creativiteit en pro-activiteit tot gevolg)
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Effect van thuiswerk niet/wel toe te toelaten?
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Wie en Wanneer

• Niks zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken

• Wanneer?

• Pragmatisme
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Voorwaarden

▪ Leiderschap
▪ Straf niet diegenen die het goed doen omdat er enkelen misbruik van maken
▪ Ervaringsuitwisseling blijven stimuleren
▪ Afspraken maken, collectief EN individueel. Onze size fits all werkt vaak niet. (afh. van context)
▪ Manage op output, niet op aanwezigheid.

▪ Technologie

Praktijk: waar thuiswerk is toegelaten ontstaat een collectief gevoel van verantwoordelijkheid, 
nood aan connectie met collega’s, sociale correctie. Engagement stijgt bij toestaan telewerk.
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Extraordinary results. It’s all about people™

Wout Van Impe

Group Director

Wout.vanimpe@mercuriurval.com

0032 496 39 10 23

Executive Search  |  Professional Recruitment  |  Talent & Leadership Advisory  |  Worldwide
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3. Praktische invoering van thuiswerken

Liesbeth Vanhooren, SD Worx
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Thuiswerken 
Waar moet u aan denken?



What’s in a name?

Webinar 11/09/2018

Occasioneel Telewerk 

Structureel Telewerk



Wat komt erbij kijken?

Webinar 11/09/2018

Definities Formaliteiten 
Kostenvergoedingen 

en materiaal

ArbeidsduurArbeidsongeval



Kostenvergoeding en materiaal

Webinar 11/09/2018

Structureel telewerk

• nodige apparatuur en faciliteiten

• verbindings- en communicatiekosten

• bij gebruik eigen apparatuur van wn, kosten installatie, werking en onderhoud

• kosten voor verlies of beschadiging apparatuur

Kostenregeling moet vastliggen voor aanvang telewerk ! 

Occasioneel telewerk

Werkgever en werknemer maken afspraken rond eventuele terbeschikkingstelling door werkgever van voor occasioneel telewerk benodigde 
apparatuur en technische ondersteuning 



Kostenvergoeding en materiaal
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Kostenvergoeding RSZ –
telewerk moet 
structureel zijn 

3 types 
kostenvergoedingen  

1. Bureaukosten – forfait 
van 10% van loon 

telewerk

2. Bureaukosten – 124,45 
EUR/maand 

3.  Tussenkomst gebruik 
eigen laptop en/of eigen 

PC

Telkens 20/ EUR per 
maand



Wat komt erbij kijken?

Webinar 11/09/2018

Definities Formaliteiten 
Kostenvergoedingen 

en materiaal

ArbeidsduurArbeidsongeval



Structureel telewerk Occassioneel telewerk 

• Valt niet onder arbeidsduur reglementering • Valt wel onder arbeidsduurreglementering

• Telewerker organiseert zelf werk binnen kader geldende 
arbeidsduur binnen ondernemingen 

• Telewerker moet uurroosters en arbeidsduurgrenzen 
respecteren 

Maak duidelijke afspraken! 

Arbeidsduur 

22



4. Case grote organisatie: SD Worx

• Jan Laurijssen, SD Worx
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Why How What

Waarom introduceren 
we het Anders 
Werken?

Win-win-win voor 
organisatie, 
medewerker en 
maatschappij

Hoe pakken we dit aan? 
Wat is noodzakelijk? 
Is het haalbaar?

Readiness check van de 
context (bricks, bytes, 
behaviour) en kritische 
succesfactoren

Wat doen we concreet?
We nemen we in scope? 
Wat is de volgorde van 
aanpak (prio’s)?

Changeplan
voor de uitwerking van 
specifieke projecten



Why

Waarom introduceren 
we het Anders 
Werken?

Wat brengt het op?

Hr-managers geven in onderzoek aan dat het 

aantrekken en behouden van talent en het 

verhogen van engagement prioriteiten zijn in 

hun beleid. 

Argumenten

52%

47%

36%

36%

35%

33%

33%

28%

24%

23%

22%

21%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hoger engagement en betrokkenheid
medewerkers

Beter aantrekken en behoud van talent

Verhoogde productiviteit

Grotere inzetbaarheid en flexibiliteit
van medewerkers

Een aangename en moderne
bedrijfscultuur

Verbeterde work - life balance van
medewerkers

Aantrekkelijk imago als werkgever

Tegemoet komen aan veranderde
werkopvattingen van nieuwe…

Lager ziekteverzuim

Efficiënter kennismanagement - betere 
kennisdeling en –borging

Kostenbeheersing: lagere
kantoorkosten en kosten aan files

Effectiever leiderschap

Verbeterde mobiliteit



Why

Waarom introduceren 
we het Anders 
Werken?

Win-win-win

De introductie van het Anders Werken dient

gekaderd te worden in een duurzaam HR 

beleid dat oog heeft voor meerdere

stakeholders: de organisatie, 

de medewerkers en de maatschappij

Medewerker

MaatschappijOrganisatie

Productiviteit 
 Engagement ↑
 Beschikbaarheid
 Flexibiliteit
 Boost voor diversiteit

Kostreductie
 Kantoorruimte- en inrichting
 Verlaagd ziekteverzuim
Minder verhuizen
Minder verloop
 Parkeerplaatsen

Imago
 Innovatie
 Duurzaamheid

Work life balance
Meer autonomie = meer engagement
Minder ziekte, burnout en stress
Meer ontwikkelingsmogelijkheden
 Grotere inzetbaarheid

 Verbeterde mobiliteit
 Verlaagde ziektekost 
 Beter milieu
 Verhoogde arbeidsdeelname
 Sterkere economie



Changing the way we/you work
Het werk beter organiseren: een win-win-win voor medewerker, organisatie en maatschappij. 

SD Worx is ervan overtuigd dat investeren in de autonome werkorganisatie van werknemers 
en teams bijdraagt tot een betere work-life balance, engagement, klantentevredenheid en de 
rendabele groei van ondernemingen. 

Het werk beter organiseren is een duurzaam competitief voordeel waarmee SD Worx zich kan 
onderscheiden en haar klanten inspireren om eveneens de Future of Work te omarmen. We 
dragen hierdoor als onderneming ook bij aan een beter milieu, verhoogde arbeidsdeelname 
en de levenskwaliteit van mensen. 

Deze visie en aanpak van FOW  binnen SD Worx geeft aantoonbare netto return voor al onze 
stakeholders. Collega’s zijn trots omdat ze bijdragen tot het succes van SD Worx en haar 
klanten en krijgen energie van de ruimte die ze hebben om zelf mee vorm te geven aan de 
manier waarop ze werken.

Om dit alles mogelijk te maken investeren we in nieuwe ICT – tools om samenwerking te 
faciliteren, in een aangepaste werkplekinrichting, mobiliteit, een flexibel reward pakket om de 
ganse onderneming te transformeren in a New World of Work @SD Worx en ondersteuning 
van onze leidinggevenden om medewerkers te empoweren.

Dit is de weg die we inslaan voor de komende jaren en zal zich vertalen in 
veranderingstrajecten binnen ons bedrijf waarin we blijven inzetten op innovatieve en 
duurzame arbeidsorganisatie in al onze divisies en afdelingen.

Webinar 11/09/2018



How

Hoe pakken we het Anders 
Werken aan?
Is het haalbaar? 

Readiness check

Verschillende elementen

Infrastructuur: kantoorruimtes, 
overlegruimtes, satelietkantoren, co-
working places, thuiswerkplek

Technologie: ICT-devices, toegangen, 
informatiebeheer, connectiviteit, 
bereikbaarheid, …

Draagvlak: noodzaak om te veranderen 
is gedragen, 
visies op 1 lijn

Cultuur en leiderschap: 
competenties en attitude van 
leidinggevenden en medewerkers

Juridisch kader: 
Safety-wetgeving, arbeidsovereenkomst, 
privacy, …

http://www.photos-public-domain.com/wp-content/uploads/2012/05/sky-blue-brick-wall-texture.jpg


How

Hoe pakken we het Anders 
Werken aan? 

Kernprincipes

Er is geen standaardaanpak om anders 

werken in te voeren. 

67% van de organisaties meent dat de 

bedrijfstop zelf een project rond ‘Future of 

Work’moet trekken, 44% ziet hierin een rol 

voor HR, 5% vindt dit een zaak van IT en 2% 

voor Facilities. 

Kernprincipes

Autonomie
verhogen

Sterktes en passie
benutten

Samenwerking
stimuleren

1
2
3



What

Projecten

Wat doen we concreet?
We nemen we in scope? 
Wat is de volgorde van 
aanpak (prio’s)?

Changeplan
voor de uitwerking van 
specifieke projecten

Thuiswerken

Flexwerken

Hubwerken

Job en loopbaan

Cultuur en 
leiderschap

Structuur en 
organisatie



What

Projecten (voorbeelden)

Wat doen we concreet?
We nemen we in scope? 
Wat is de volgorde van 
aanpak (prio’s)?

Changeplan
voor de uitwerking van 
specifieke projecten

Cultuur en leiderschap 

Leidinggeven op afstand

Sensibiliseringscampagne

Coaching leidinggevenden

Cultuur scan 

Tijd en plaats

Satellietkantoren

Leidinggeven op afstand

Thuiswerken

Samenwerken op afstand

Job en loopbaan 

Fleximatrix

Jobcrafting

Talentreview

Van functiebeschrijvingen naar 
rollen

Structuur en organisatie 

Zelfsturende teams

BPR en werkplekinrichting

Matrixstructuren

Teamscan en teambegeleiding

Juridisch 

Arbeidsovereenkomst

Vakbondsoverleg

Safety-regelgeving

Policy uitschrijven

Change management

Communicatieplan

Pilootproject

Meetpunten en opvolging

De lijn als change-agent



5. Case KMO: Palindroom

• Rik Neven
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Casestudy 
Redactiebureau Palindroom

Rik Neven



Redactiebureau Palindroom in een notendop

• Redactiebureau met focus op bouw en architectuur

• Drijvende kracht achter www.architectura.be

• Kantoor in Hasselt

• 13 medewerkers:

- 8 redacteurs

- 2 salesverantwoordelijken

- 1 it-er

- 1 verantwoordelijke aftersales en administratie

- 1 zaakvoerder

Thuiswerkpolicy: wie niet op fietsafstand woont, werkt twee dagen per week thuis

Webinar 11/09/2018



Groot versus klein bedrijf

Groot bedrijf

• Omslachtiger om thuiswerk in te 
voeren; veel overleg nodig

• Ernstig over nagedacht, goed 
onderbouwd

• Beter geregeld en georganiseerd 

• “change plan”

Kmo 

• Eenvoudig in te voeren; weinig 
of geen overleg nodig

• Buikgevoel, intuïtie

• Losse afspraken

• Kan onmiddellijk ingevoerd 
worden 

Webinar 11/09/2018



Stop met klagen over mobiliteit!

• “We staan niet in de file, we zijn de file”

• Waarom mensen de file in sturen als er alternatieven zijn?

Niet correct ten opzichte van je mensen 

maar vooral ook onverstandig vanuit 

bedrijfseconomisch standpunt 

Webinar 11/09/2018



Waarom is het onverstandig om thuiswerk 
niet toe te laten?
• Minder gestresseerde, meer gemotiveerde mensen

• Vertrouwen geven  vertrouwen krijgen

• Minder afleiding door collega’s, telefoons, ….

• Minder ziekte(verzuim)

• Minder verloop

• Grotere vijver bij vacatures

• Besparing huisvestingskosten

• Besparing loonlasten

• Doorbreken van de sleur – wisselende bezetting

Webinar 11/09/2018



Waarom zou je thuiswerk niet toelaten?

• Niet elke job leent zich voor thuiswerk

• Te weinig contact met collega’s?
• Elke woensdag iedereen op kantoor 
• Eén maal per maand Quiz en eten, één maal per maand Cambrinus

• Gebrek aan controle en vertrouwen?
• Als je je mensen niet kan/wil vertrouwen, zit er - los van het thuiswerk - fundamenteel iets fout
• Als je juiste mensen aanneemt, zullen die het vertrouwen niet beschamen, eerder integendeel
• Iemand die thuis profiteert van de situatie, zal dat op kantoor ook doen
• Controle is er wel degelijk: rapportage na thuiswerkdag / tijdsregistratiesysteem voor nacalculatie 

Leent thuissituatie zich voor thuiswerk?

Technische aspecten

Laptop met docking, scherm, toetsenbord en muis op kantoor en thuis

Skype for business (vroegere Lync): toont wie online is, chatten, bellen,…

Data opslaan in cloud; mails en bestanden steeds toegankelijk
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Oproep: Thuiswerkgever moet in Van Dale 

Webinar 11/09/2018

Thuiswerkgever (de m/v): een werkgever die structureel thuiswerk 
toelaat. Een werkgever die zijn medewerkers minstens één dag per week 
laat thuiswerken



6. WERK ERGONOMISCH
OOK THUIS

Christophe van Hees, Pami



HUIDIGE SITUATIE THUIS

• Keukentafel, zetel, barkruk… ≠ ergonomisch werken

• Risico’s: muisarmen, ontstoken schouders, nek- & rugklachten…

• Ziekteverzuim

ADVIES

• Schenk voldoende aandacht aan de thuiswerkplek

• Betere ergonomische werkplek -> productievere mensen 

• Besparing
• Ziekteverzuim
• Verloop – War for Talent
• Investering professionele thuiswerkplek < Werkplek op kantoor
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Wedstrijd

• WIN de eerste, echte ergonomische thuiswerkplek!

• WorkSpace One van Pami

• Surf naar https://www.pami.be/win-een-workspace-one

Webinar 11/09/2018

https://www.pami.be/win-een-workspace-one


7. Antwoorden op enkele vragen

• De niet behandelde vragen zullen online beantwoord worden op 
www.thuiswerkenwerkt.be
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http://www.thuiswerkenwerkt.be/


We bedanken u voor uw aandacht!
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Nationale Thuiswerkdag 
Donderdag 20 september 2018

Registreer je bedrijf hier

https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-
mobiliteit/organiseer-je-actie/registratieformulier-thuiswerkdag
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https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/organiseer-je-actie/registratieformulier-thuiswerkdag


www.thuiswerkenwerkt.be
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