
Hoe zit het nu eigenlijk met
Thuiswerken en het nieuwe kantoor
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V1: Werd er in jullie onderneming al vanuit huis gewerkt voor de corna 
crisis?

Niet alle functies 
mogelijk!
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V2: Is thuiswerken in jullie onderneming nu vanwege Corona verplicht 
door de werkgever?

Zoveel mogelijk! 

Nu > 60% werkt thuis

Na corona: ~ 45%
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V3: Is de invoering van thuiswerken met de medezeggenschap 
besproken?

In deze gevallen was 
thuiswerken veelal al 

ingevoerd en 
besproken
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V4: Kennen jullie een thuiswerk regeling waarin afspraken gemaakt 
worden over het thuiswerken?
Beantwoord: 38    Overgeslagen: 0

Vaak: bestaat wel een 
thuiswerkregeling, 

maar verouderd
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V5: Is er een kostenvergoeding voor het thuiswerken?

Genoemd: €250,- inrichten werkplek
Internet vergoeding €35-40 p. maand 
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V8: Op welke terreinen en in welke mate zijn er of verwachten jullie
knelpunten rond het thuiswerken?

GAAT SOEPEL +
GEWENNING NODIG TUSSEN IN PROBLEMATISCH +

AANDACHT NODIG

• ICT, Infra structuur
• Data beveiliging 
• Productiviteit
• Werkafspraken maken

• On boarden 
• Trainen/opleiden
• Aansluiting organisatie
• Creativiteit/innovatie 
• Werkplek 

• Wijze leidinggeven
• Samenwerken
• Cultuur/gedrag
• Balans werk-privé

Mis: 
mis collega’s 
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V9: Wat denken jullie zal de functie van het kantoor worden na corona 
(meerdere antwoorden mogelijk)?

Een combinatie van!
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V11: Werken jullie als medezeggenschap vanuit thuis?

Tuurlijk: is gewoon werk! 

Jullie waarderen het Mz werk 
op afstand met een 6,7
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V13: Wat zijn jullie ervaringen op een aantal punten bij het vanuit thuis 
medezeggenschap werk doen?

GAAT SOEPEL+
GEWENNING NODIG TUSSENIN PROBLEMATISCH+

AANDACHT NODIG

• Wijze leidinggeven
• Rollen&Taakverdeling
• Werkafspraken
• Contact bestuurder
• Aanpassen interne 

processen
• Samenwerken 

• Contact werkvloer
• Brainstorm/onderling
• Trainen/opleiden 

nieuwe Mz’ers

• Balans Mz & werk
• Aansluiten 

bedrijfsprocessen
• Cultuur/gedrag



Vragen aan Derk Domela Nieuwenhuis
n.a.v. thuiswerken



Kan de werkgever thuiswerken (tijdelijk) 
verplichten?

versus
Wanneer kan werkgever thuiswerken weigeren?



Wat is de positie van de OR als het gaat om 
thuiswerken of thuiswerkregeling?

Is er een verschil als het om tijdelijk of structureel 
thuiswerken gaat?



Denk je dat een thuiswerkregeling afspreken 
verstandig is?

Welke elementen zouden die moeten bevatten?



De OR-en geven aan dat het aanpassen van (interne) 
processen gemakkelijk verloopt. Toch zullen niet alle 
regelementen op digitalisatie geschreven zijn. 

Waar zou de OR op moeten letten?
Recent kwam b.v. de vraag binnen hoe stemmen 

we digitaal anoniem? 



Wie zou een thuiswerkvergoeding moeten 
afspreken/uitonderhandelen? 



Het nieuwe kantoor?
Heeft de OR daar ook (mede)zeggenschap in? 
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