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Categorie Producten/ 
omschrijving 

Vraag Rol OR 

Thuiswerken Thuiswerkbeleid  Wie mag thuis werken 
en wie niet?  

Informatierecht en 
overlegrecht 

Inrichting 
thuiswerkplek  

Wie betaalt de inrichting 
van een thuiswerkplek 

Arbeidsomstandigheden 
wet (artikel 28) 

RIE (PSA) Inventariseren van de 
risico’s die thuiswerkers 
oplopen.  

Instemming 
arbeidsomstandig- 
heden  

Eisen thuiswerkplek Zijn alle benodigde 
faciliteiten aanwezig 
voor een verantwoorde 
en veilige 
thuiswerkplek? 

Arbeidsomstandigheden 
wet (artikel 28 ) 

Fiscale aspecten 
thuiswerken 

Voorzieningen 
werknemers. De 
werkgever kan deze 
onbelast vergoeden 
onder de 
werkkostenregeling 
(WKR), welke 
voorwaarden zijn 
daaraan verbonden? 

- 

Verzekering van 
uitleen attributen  

Wie draait op voor 
schade bij thuiswerken? 

- 

Bereikbaarheid en 
werktijden 

Hoe regelen we de 
bereikbaarheid en 
werktijden bij 
thuiswerken 

Instemming (artikel 27) 

Controleren 
internetgedrag 

Welke aanpak bij 
internetgedrag van 
thuiswerkende 
werknemers 

Instemming (artikel 27) 

Routemap hybride werken OR  
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 Belangrijke 
investering 

Bij thuiswerken zal 
mogelijk geïnvesteerd 
worden in het inrichten 
van thuiswerkplekken en 
het aanschaffen van 
technologische 
voorzieningen 

Advies (artikel 25) 
 
 
 
 
 
 
 

Aanpassen 
werkoverlegstructuur 

 Instemming (artikel 27) 

AVG Denk daarbij aan 
videobellen, waarbij 
privacy een rol speelt. 
Voldoet die tool aan de 
AVG? 

Instemming (artikel 27) 

cao (welke aspecten 
vallen al onder cao) 

Is het thuiswerken al 
geregeld in de cao? 

Aan de hand daarvan 
bepalen wanneer de 
OR instemming of 
adviesrecht heeft 

Beoordelen 
thuiswerkers 

 Instemming (artikel 27) 

Kantoor  Veiligheidsronde 
(veilig en gezond 
kunnen werken) 

Zijn de nooduitgangen 
en vluchtroutes vrij? 
Blusmiddelen goed? 
Etc.. 

Arbeidsomstandigheden 
wet (artikel 28) 

Hygiëne Is alles schoon. Is de 
schoonmaak on hold 
gezet of met minimale 
bezetting voortgezet? 

Arbeidsomstandigheden 
wet (artikel 28) 

Werkrooster Nu het kantoor weer 
open is, is het belangrijk 
om grip te houden op 
het aantal werknemers 
dat tegelijkertijd op 
kantoor zijn. Wordt er 
gebruik gemaakt van 
een werkrooster? 

Instemming (artikel 27) 

BHV Als werknemers weer 
terugkeren naar het 
werk, moet de BHV ook 
weer worden ingeregeld. 

Arbeidsomstandigheden 
wet (artikel 28) 

Rol kantoorgebouw Welke rol krijgt het 
kantoor? 
Ontmoetingsplek? 

Advies (artikel 25) 

Inrichten Hybride 
vergaderen/ nieuwe 
vaardigheden nodig 

Thuiswerken wordt 
gecombineerd met 
werken op kantoor of 
een andere locatie. Dat 
vraagt om een nieuwe 
aanpak en nieuwe 
vaardigheden 

Instemming (artikel 27) 
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 Hoe om te gaan met 
bezoekers, vergade-
ringen ed. 

 Arbeidsomstandigheden 
wet (artikel 28) 

Faciliteiten voor de 
werkplekken 

Werken op meerdere 
locaties betekent dat op 
meerdere locaties een 
werkplek aanwezig is 
die voldoet aan de arbo-
eisen. De werkgever is 
verantwoordelijk voor 
goede 
arbeidsomstandigheden. 

Arbeidsomstandigheden 
wet (artikel 28) 

Belangrijke 
investering 

Bij hybride werken zal 
mogelijk geïnvesteerd 
worden in het inrichten 
van gebouw en het 
aanschaffen van 
technologische 
voorzieningen 

Advies (artikel 25) 

Arbeidsvoorwaarden-
omstandigheden 

Kostenvergoeding en 
thuiswerken 
(reiskosten ed) 

Welke afspraken 
worden gemaakt over 
structureel of langdurig 
thuiswerken? Welke 
gevolgen heeft dat voor 
mogelijke vergoedingen, 
verstrekkingen die de 
werknemer ontvangt? 

 

Aanpassen 
personeelshandboek 
(personeelsregelingen 
zoals arbeidstijden, 
overwerk/meerwerk, 
bereikbaarheid, 
thuiswerkvergoeding) 

Bij hybride werken is het 
raadzaam om de 
personeelsregelingen 
aan te passen in het 
personeelshandboek. 
Denkend aan 
arbeidstijden, 
overwerk/meerwerk, 
bereikbaarheid. 

Mogelijk Instemming 
(artikel 27) 

Vaardigheden hybride 
werken (vergaderen, 
sturen op afstand) 

Thuiswerken wordt 
gecombineerd met 
werken op kantoor of 
een andere locatie. Dat 
vraagt om een nieuwe 
aanpak en nieuwe 
vaardigheden 

Instemming (artikel 27) 

Sociale binding 
houden met team op 
afstand 

Hoe wordt er verbinding 
gehouden met 
individuele 
medewerkers? Hoe 
wordt er gezorgd voor 
verbinding met het 
team? Hoe onderhoudt 
de leidinggevende op 
afstand een persoonlijke 
relatie met zijn 
medewerkers? Hoe 
stuurt hij hen goed aan? 

- 



 
 

Samen presteren met avM 
 

 

 
 
 
 

 

ICT/Beveiliging Veilige datagebruik bij 
thuiswerken 

Is de digitale 
infrastructuur 
beschermd tegen 
ongeoorloofde toegang 
en datalekken? Is er een 
protocol dat zorgt dat 
iedere thuiswerker 
duidelijk is wat verwacht 
wordt op het vlak van 
veilig datagebruik? 

- 

Belangrijke 
investering systeem 

Welk bedrag wordt 
geïnvesteerd? 

Advies (artikel 25) 


