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OR & Arbo: Hybride werken 

19 april 2022
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Even voorstellen

Inge Tel0ng
Regie op Veranderen

IngeTel'ng@RegieopVeranderen.nl

www.RegieopVeranderen.nl

Adviseur / Trainer
Regie op Veranderen

Regisseren van 
MZ-processen

Hoe krijg je mensen mee? 
Vertrekkers én blijvers

Hoe zorg je ervoor dat het 
werkt?

Arbeids & Organisa'e 
psycholoog / 
Bedrijfskunde 

Strategisch Human 
Resource Management
Of gewoon goed 
personeelsbeleid
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Hybride werken:

Hype 
of 
Eindelijk ……

Hybride werken is niet nieuw
> Thuiswerken indien de werkzaamheden het toelaten
> Reis0jd als werk0jd
> Werken in blok0jden
> Interna0onale bedrijven

Nieuw:
Perfect storm: fijnstof, CO2 + energie crisis in combina0e met 2 jaar wennen aan 
ander gedrag

Photo by Brandon Morgan on Unsplash
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Enkele feiten
SER defini0e:
Hybride werken is het combineren van verschillende vormen van plaats – en 
0jdsonaPankelijk werken

Bron: Planbureau voor de leefomgeving / Kennisins0tuut  voor mobiliteitsbeleid

CBS: 
• Incidenteel thuiswerken: gemiddeld 7 uur per week
• Vaste thuiswerkdagen bijna 13 uur per week

Voor corona had Nederland het hoogste percentage thuiswerkers van Europa
Vooral 25-49 jarigen, gevolgd door 50-plussers

Vooral in de ICT / kennisintensieve dienstensector
Vooral bepaalde taken en rollen – minste in transport en logis0ek, dienstverlening 
(hand on werk), agrarische secort

Thuiswerken in 2013
• 37% van de werkenden 
• 6% bijna volledig

Thuiswerken in 2019
• 41% van de werkenden
• 6% bijna volledig
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Voor en nadelen Optimale flexibiliteit
> Minder reistijd, minder kosten
> Betere werk – privé balans (in elk geval 

flexibeler)
> Betere concentratie
> Hogere arbeidsproductiviteit
> Grotere actieradius op de arbeidsmarkt 

vanwege minder structurele reistijd
> Aantrekkelijker als werkgever
> Vergroten duurzame inzetbaarheid
> Samenwerken kan overal en altijd

> Minder files
> Minder uitstoot van CO2
= Duurzaamheidsdoelstellingen

> Minder kosten (kantoor, reiskosten, 
energie

Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash

Werken als sociaal proces
> Grens tussen werk en privé vervaagd 

à risico op overbelasting en 
gezondheidsklachten

> Afbreuk aan de sociale cohesie 
(teamvorming) 

> Overleggen, sparren en aansturen vragen 
om extra inspanning
à innovatie komt onder druk te staan

> Specifieke taken vragen om een specifieke 
werkomgeving 

> Thuis is geen geschikte werkplek
> Toename van kosten door dubbele 

persoonlijke uitrusting
> Onvoldoende vaardigheden (digitalisering + 

netwerkvaardigheden)
> Leren van elkaar

> Inwerken van nieuwe medewerkers vraag 
om andere interventies

> Onzichtbaarheid heeft impact op carrière 
kansen
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Perspectief

Photo by Headway on Unsplash

SER stuurt aan op sectorale afspraken

…… en anders de wet Flexibel werken (2016)  … arbeidsduur, arbeidsplaats, spreiding van uren over de week 

Eventueel met een aanvulling, geldend voor bedrijven van 10 of meer medewerkers :
Redelijkheid en blillijkheid

“Redelijke en billijke thuiswerkverzoeken van werknemers moeten in principe worden ingewilligd. Deze norm 
geeft de ruimte om een goede afweging te maken tussen álle belangen: die van de individuele medewerker, het 
team, collega’s die op locatie werken en de organisatie als geheel.”

Niet iedereen kan thuiswerken

SER moedigt bedrijven aan de voortschrijdende 
technologische ontwikkelingen en digitalisering in te zetten

Zorg over kloof tussen thuiswerker en locatie werkers
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Wanneer 
wel / niet?

Onderzoek Rabobank ‘Hoe thuiswerken veranderde door corona’: 
> Afweging tussen technologische mogelijkheden en de rol van kennis en 

vertrouwen tussen mensen

> Complexiteit van de werkzaamheden: hoe complexer, des te minder positief
– Samenwerken
– Afhankelijkheid van anderen
– Gezamenlijk visie – missie bepalen

Kwadrant 2: s'jging produc'viteit
Versus kwadrant 3
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Wanneer 
wel / niet?
(2)

> 3 psychologische basisbehoeften
– Autonomie en gefaciliteerd worden – controle en wantrouwen
– Competentie en groei (self efficacy)door feedback van collega’s en leidinggevenden
– Verbondenheid met team en leidinggevende

> Ergonomische voorwaarden
– Scheiding van werk en prive omdat onthechting van het werk belangrijk is voor herstel  

van stress en opdoen van nieuwe energie à aparte werkplek weg van het werk? 
– Technologie als hulpbron of als bron van frustratie

> Individuele startpositie: Digitale vaardigheden en inclusie

8

https://unsplash.com/@valentinbetanqr?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/assessment?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@valentinbetanqr?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/assessment?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Regie op Veranderen 19-04-2022

RoV220419 - OR en Hybride werken 5

M 06 305 84 503          |            E IngeTelting@regieopveranderen.nl |          WWW.regieopveranderen.nl           |          22-04-2022 |            9PhoPhoto by Chase Baker on Unsplash

Nog meer om te 
regelen

En verder
> Uitrusting op werk en thuis + fiscale aspecten
> Privacy
> Thuiswerken en bedrijfsgeheimen
> Thuiswerk frequentie en intern overleg
> Welzijn: Pauzes en rusttijden versus continu aan staan
> Communicatie vormen
> Innovatie en samenwerken
> Leiderschapsstijl en cultuur: toezicht, aansturing, leidinggeven op afstand

– Coachend en empowerende stijl van leiding geven versus controle gericht
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En ARBO dan? > ARBO wet bevat aanknopingspunten
> Las0g om toezicht te houden
> Prak0jk: wisselend beeld in hoe goed de RI&E het thuiswerken dekt

> Hoe ver strekt de verantwoordelijkheid van de werkgever?
> En als medewerkers niet thuis maar elders werken?

> Administra0eve rompslomp voor grenswerkers (bij meer dan 25% thuiswerken 
geldt het Nederlands regime inzake loonbelas0ng en sociale zekerheid)

> Is de thuiswerkvergoeding van €2 per dag voldoende? 
> Fiscale vrijstelling voor Arbovoorzieningen aanpassen
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Juridische aspecten > Arbeidsovereenkomst: Zeggenschap over 'jd en plaats: in beginsel door de werkgever bepaald 
(arbeidsovereenkomst kan niet zomaar gewijzigd worden)

> Zorgplicht van de werkgever: de plicht zorg te dragen voor de gezondheid en veiligheid van de 
werknemer, waaronder mede te verstaan de inrich'ng van de arbeidsplaats. 

> Arbeids'jdenwet: kan bij collec'eve regeling vanaf geweken worden

> Instemmingsrecht (WOR)
– Arbeids- en rusJjdenregeling
– Arbeidsomstandighedenbeleid en de RI&E
– Werkoverleg
– Verwerken en beschermen van persoonsgegevens
– Privacy: waarnemen of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaQes

> Adviesrecht
– Investeringen die nodig zijn voor de thuiswerkplekken
– Herstructurering organisaQe door inkrimping van werkplekken
– Wijziging van de plaats waar de onderneming zijn werkzaamheden uitoefent
– Invoeren technologische voorziening
– Maatregel ivm de zorg over het milieu: beleidsmaQge, organisatorische en administraQeve voorziening

> Wet flexibel Werken: aanpassing werk'jd, arbeidsduur en arbeidsplaats …. 26 weken werkzaam zijn … 
verzoek inwilligen tenzij ….

> Ini'a'efwet ‘ Werken waar je wilt’ (januari 2021)
– Doel: meer vrijheid voor de werknemer voor de balans tussen werken op en buiten de werklocaQe

11

M 06 305 84 503          |            E IngeTelting@regieopveranderen.nl |          WWW.regieopveranderen.nl           |          22-04-2022 |            12

Inge Tel(ng
Regie op Veranderen

IngeTel'ng@RegieopVeranderen.nl

www.RegieopVeranderen.nl

Afbeelding van
Peggy und Marco Lachmann-Anke
via Pixabay

Bij vragen 
Neem contact op met
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