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VERANTWOORDELIJKHEID 
NEMEN EN BORGEN

Round Table ‘Goed werkgeverschap bij thuiswerken’ 

TEKST Peter Bekkering

Het Arbeidsomstandighedenbesluit 
maakt geen onderscheid tussen een 
kantoor en thuiswerken. Maar wat kan 
er bij thuiswerken, wat moet er en wat 
wil de werkgever bij thuiswerken?  
En waar eindigt zijn verantwoordelijk-
heid? Over deze en andere vragen  
organiseerden Rabobank en Smart 
WorkPlace een Round Table.

DE DEELNEMERS AAN DE ROUND TABLE:

•MARINA VAN LEE, ARBEIDSHYGIËNIST BIJ PWC.

• BERT MOSS, ERGONOOM BIJ DE NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE.

• BART IN ’T VELT, ADVISEUR WERKPLEK EN SERVICES BIJ PRORAIL. 

• NANDA GOVERS, PRINCIPAL STAFMANAGER BIJ RANDSTAD GROEP NEDERLAND.

• RICHARD HELMUS, MANAGER FACILITY & REAL ESTATE BIJ COÖPERATIE VGZ.

• BAS VAN DER DOELEN, EUROPEES ERGONOOM EN DAARNAAST ADVISEUR ARBO EN GEZOND WERKEN IN 

EEN VVT - ORGANISATIE (VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG) IN DE REGIO AMERSFOORT.

• BRIGITTE SIJPESTIJN, PRODUCT OWNER ORGANIZATIONAL WELLBEING BIJ DE RABOBANK.

• KIMBERLY SCHELLE, AREA LEAD EMPLOYEE WELLBEING BIJ DE RABOBANK.

• WIM KOOYMAN, DIRECTEUR SMART WORKPLACE EN MODERATOR.

AAN HET BEGIN VAN DE DIGITALE ROUND TABLE HEET KIMBERLY SCHELLE DE 

DEELNEMERS WELKOM. DAARBIJ VERTELT ZE OVER DE WELLBEING HUB, EEN 

RUIMTE IN HET HOOFDKANTOOR AAN DE CROESELAAN DIE DE RABOBANK IN 

SEPTEMBER 2021 HEEFT INGERICHT. GRAAG HAD ZE DAAR DE DEELNEMERS 

WILLEN ONTVANGEN ALS DE ROUND TABLE OP EEN FYSIEKE LOCATIE HAD 

MOGEN PLAATSVINDEN. TEGELIJKERTIJD BENADRUKT DIT VOLGENS HAAR DE 

URGENTIE VAN HET ONDERWERP: ENERZIJDS OMDAT OP HET MOMENT VAN 

DE ROUND TABLE DIE NOODGEDWONGEN DIGITAAL PLAATSVINDT NOG 

VELEN THUISWERKEN EN ANDERZIJDS OMDAT VEEL ORGANISATIES AL 

HEBBEN AANGEKONDIGD POST-CORONA HYBRIDE TE GAAN WERKEN, 

WAARMEE THUISWERKEN DEFINITIEF EEN BLIJVERTJE GAAT WORDEN. OOK DE 

RABOBANK HEEFT HIER AL OP GEANTICIPEERD DOOR NA TE DENKEN OVER 

ZAKEN ALS REISKOSTEN- EN THUISWERKVERGOEDING EN FACILITEITEN OM 

THUIS GOED TE KUNNEN WERKEN. “IK ZIE DIE ZAKEN ALS BASIS EN WIL 

DAAROM GRAAG IN DEZE ROUND TABLE VERKENNEN WAT ER NAAST DIE 

BASIS NOG MEER IS: WAT KAN ER, WAT MOET ER EN WAT WILLEN WE ALS 

WERKGEVER? WELLBEING VAN MEDEWERKERS IS DAARBIJ VOOR ONS EEN 

VAN DE VIER PIJLERS VAN ONZE PEOPLE STRATEGIE.” MODERATOR WIM 

KOOYMAN ONDERSCHRIJFT DE WOORDEN VAN SCHELLE DAT THUISWERKEN 

MOMENTEEL GEEN VERRASSEND ONDERWERP IS MAAR BENADRUKT 

TEGELIJKERTIJD DAT HET WEL EEN SPANNEND ONDERWERP IS.

Voordat de discussie van start gaat, schetst Bert Moss 

vanuit de Nederlandse Arbeidsinspectie de wettelijke 

kaders rond thuiswerken. “Uitgangspunt daarbij is ‘My 

home is my castle’. Een werknemer moet zich in zijn 

thuisomgeving veilig voelen. Daarom wordt het huis 

beschermd en mag een werkgever en ook de Neder

landse Arbeidsinspectie niet zomaar aanbellen bij de 

werknemer.” Moss wijst erop dat het Arbeids

omstandighedenbesluit geen verschil maakt tussen een 

kantoor en thuiswerken. “Een werkgever moet in beide 

gevallen zorgen voor goede en veilige arbeidsom

standigheden en de zorgplicht blijft onveranderd van 

kracht. Er is overigens voor de werknemer geen recht 

om thuis te werken. Een werkgever daarentegen is wel 

volledig verantwoordelijk voor ‘arbeid die een werk-

gever door een werknemer doet verrichten in een  

woning of op een andere door de werknemer geko-

zen plaats buiten het bedrijf of inrichting die niet de 

arbeidsplaats van de werkgever is’. Dat betekent  

bijvoorbeeld dat een werkgever moet zorgen dat in 

een thuiswerksituatie een werknemer ergonomisch  

verantwoord beeldschermwerk moet kunnen verrich

ten en de werknemer daarvoor indien nodig ook de 

corona is thuiswerken langdurig en grondig aange

pakt. Omdat we er de tijd voor namen om tot actie 

over te gaan konden we ook ingaan op het mentale 

aspect. We hielden namelijk vanuit de organisatie de 

vinger aan de pols hoe het daarmee stond. En ik on

derschrijf de woorden van Helmus dat niet iedereen 

thuis kan werken. Uiteindelijk zijn alle aspecten bij  

elkaar gekomen in de New Way of Workingproject

groep: meubilair, IT, HR. En ook wij hebben te maken 

met de war on talent en moeten dus aan de gang met 

‘goed werkgeverschap plus’: hoe zorg je dat die goe

de medewerker bij jou binnenkomt? Daarin gaat thuis

werken veel verder als ‘het bureautje’ en zijn juist  

zaken als wellbeing belangrijk. Bij PwC hebben we 

ook allemaal een wellbeingbudget van jaarlijks 1000 

euro. Dat budget mogen we besteden aan hardware, 

aan sport of aan een training naar keuze.” 

FACILITEITEN VOOR DE THUISWERKPLEK

Kimberly Schelle van Rabobank stelt daarop de vraag 

hoe anderen kijken naar de thuiswerkomgeving in  

relatie tot goed werkgeverschap “In de kantooromge

ving kijken we van oudsher naar het hele gebouw en 

niet alleen naar de hulpmiddelen, in de thuiswerkom

geving is dat anders.” Van Lee haakt daarop in: “We 

hebben bij de inrichting van de thuiswerkplek aller

eerst gekeken naar wat de wet voorschrijft. Vervolgens 

hebben we bij het meubilair gekeken naar stoelen die 

voldoen aan de NPR 1813 norm voor bureaustoelen. 

En we hebben voor het meubilair een bestelportal ge

opend. Verlichting zit daar niet in, maar we zijn er wel 

mee bezig. Daarbij is het niet de bedoeling dat er 

straks bureaulampen in de bestelportal komen, maar 

we kijken wel of we biodynamische verlichting waar 

we in de kantooromgeving mee bezig zijn ook bij de 

medewerkers thuis kunnen regelen.” Helmus stelt dat 

we in de zoektocht naar de ideale thuiswerkplek nog 

in de pilotfase zitten en daarbij kijken hoever we 

gaan. “Bij ons is naast de zinnige zorg ook de zinnige 

portemonnee belangrijk. Dat betekent dat we elke  

investering die we doen ook moeten kunnen verant

woorden. Ons webportal bevat meubilair en 

ICThardware, maar ook verlichting en zelfs een 

koffiemok en een plantje. Mijn advies aan Van Lee is 

daarom: wees de medewerker voor en verras hem/

haar met bijvoorbeeld goede bureauverlichting.” Bart 

In ’t Velt ziet dat ook ProRail bij het inrichten van de 

thuiswerkplek te maken heeft met het ‘gefaseerd leren’ 

dat hoort bij een pilotfase. 

VERDIENMODEL

In ’t Velt ziet nog een andere ontwikkeling bij organi

saties: de ambitie van het primair proces maakt het 

“
Bert Moss:  
Een organisatie kan de 
verantwoordelijkheid 
voor keuzes niet bij de 
medewerker 
neerleggen.

middelen moet verschaffen. De eisen daarvoor staan 

in een ministeriële regeling die ondersteunend is aan 

het Arbeidsomstandighedenbesluit.” 

VERANTWOORDING ALS WERKGEVER

Vervolgens komt de eerste vraag aan de orde: waar

voor wil je als werkgever verantwoording dragen? 

Met als subvragen: Wat is de norm? Wat is een ethi

sche verantwoordelijkheid – goed werkgeverschap? 

In hoeverre is de werkgever verantwoordelijk voor het 

welzijn en werkgeluk van de medewerker? En gaat het 

dan verder dan alleen het aanbieden van ondersteu

nende diensten? Of is ook mentale support een essen

tieel deel van de ondersteuning? Richard Helmus van 

zorgverzekeraar VGZ trapt af: “Met onze ambitie om 

de gezondste organisatie te zijn hebben we ook een 

verplichting naar onze medewerkers om te zorgen 

voor een goede, veilige en vitale werkomgeving: op 

kantoor, thuis en elders. Dat gold al op kantoor, maar 

sinds het najaar van 2020 ook voor het thuiswerkcon

cept dat we hebben geïntroduceerd. En straks ook 

voor ‘elders’, wat we postcorona gaan invullen. Daar

bij laten we de keuze waar te werken altijd bij de me

dewerker, die het teambelang als randvoorwaarde 

meeneemt.” Helmus vindt dat een organisatie ook oog 

moet hebben voor medewerkers die niet kunnen of 

willen thuiswerken: “Daarom hebben we bewust altijd 

een klein deel van ons kantoor open gehouden.” Om 

de verplichting van de werkgever om een goede thuis

werkplek te realiseren, heeft VGZ samen met een  

strategische thuiswerkplek leverancier een webportal 

ingericht. Daarbij speelt naast goed werkgeverschap 

nog een aspect, aldus Helmus: de war on talent. “Dus 

gaan we kijken hoe we de ideale thuiswerkplek als 

unique selling point kunnen neerzetten voor potentiële 

nieuwe collega’s.”

Marina van Lee memoreert dat precorona het kan

toor bij PwC was ingericht met als uitgangspunt  

‘thuiskomen doe je op kantoor’ en met activity based 

working dat voorzag in voldoende werkplekken die 

passen bij de te verrichten werkzaamheden. “Thuis

werken gebeurde uit vrije keuze. Als organisatie de

den we niet aan thuiswerkplekken. Na de komst van 

https://www.linkedin.com/in/marina-van-lee-83326772/
https://www.linkedin.com/in/bert-moss-1935618/
https://www.linkedin.com/in/bartintvelt/
https://www.linkedin.com/in/richard-helmus-2a654710/
https://www.linkedin.com/in/bas-van-der-doelen-1a0b606/
https://www.linkedin.com/in/brigittesijpestijn/
https://www.linkedin.com/in/kimberlyschelle/
https://www.linkedin.com/in/wim-kooyman-a2b9607/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2022-01-01
https://www.youtube.com/watch?v=Hbe0j9NPyqs
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mogelijk om de thuiswerkplek te benaderen als  

verdienmodel. “Zo vindt ProRail vitaliteit, licht, lucht, 

akoestiek en dergelijke wel heel belangrijk, maar heb

ben ze hiervoor nog geen geschikte of passende op

lossing voor elke thuiswerkplek.” Europees ergonoom 

Bas van der Doelen brengt een ander aspect ter spra

ke: de verplichting van de werkgever om een risico 

inventarisatie en evaluatie (RI&E) te doen. “Dat ge

beurt nu op kantoor, maar als straks hybride werken 

gemeengoed wordt en er ook afspraken over worden 

gemaakt ontkom je er niet aan om dat ook op de 

thuis werkplek te doen. Je moet alle aspecten meene

men: de werkplek inclusief zaken als verlichting en 

akoestiek, de mentale factoren, werk en rusttijden en 

vitaliteit. Daarbij is de thuiswerkplek zo divers dat de 

RI&E maatwerk wordt.” Nanda Govers van Randstad 

haakt op dat maatwerk in: “Wij hebben ook een web

De discussie over de RI&E bij thuiswerken brengt Van 

Lee bij de vraag aan de andere deelnemers hoe zij 

dat aanpakken. En hoe het zit met de vier kerndeskun

digen uit de Arbowet: de arbeids en organisatiedes

kundige, de arbeidshygiënist, de bedrijfsarts en de ho

anders, vertelt Govers: “We hebben leidinggevenden 

met workshops persoonlijk leiderschap meegenomen 

in hoe ze moeten omgaan met het hybride werken. En 

hoe ze ervoor zorgen dat collega’s onderling met  

elkaar goede afspraken maken over wanneer ze thuis 

en op kantoor werken, hoe ze werkzaamheden verde

len en welke keuzes ze maken. Ook met de RI&E zijn 

we bezig, maar daarin zijn we nog zoekende.  

Momenteel werken we met Peakon van Workday 

waarin we maandelijks een korte vragenlijst uitzetten 

onder onze medewerkers. Die lijst bevat een stuk over 

gezondheid en wellbeing, maar ook over de balans, 

de betrokkenheid en het werkplezier. De antwoorden 

geven al veel informatie, maar nu kijken we naar aan

vullende vragen.”

NIET VRIJBLIJVEND

Moss stelt vervolgens klipenklaar dat thuiswerken niet 

vrijblijvend is: “Een organisatie kan de verantwoorde

lijkheid voor keuzes niet bij de medewerker neerleggen. 

Ik onderschrijf daarom de woorden van Van der Doelen 

dat thuiswerken begint met een RI&E. Je moet als werk

gever daarin dezelfde arbeidsomstandigheden aanbie

den als op kantoor. De laatste jaren hebben duidelijk 

gemaakt dat de problematiek bij thuiswerken met name 

in de psychosociale kant zit en in de fysieke hoek met 

vooral pijn in nek en schouders. Als je het als werkgever 

niet goed regelt, krijg je het terug als iemand uitvalt. Op 

dat moment moet je als werkgever zeggen hoe je de 

zorg hebt ingericht. Dat betekent niet spullen neerzetten 

en medewerkers online een training laten volgen. Die 

verantwoordelijkheid gaat dieper. Een werkgever moet 

zich ervan vergewissen dat het goed is. De uitdaging 

daarbij is dat hij dat moet doen zonder dat hij naar bin

nen mag in de woning van de medewerker. Dat mogen 

dewerkers kunnen hoe dan ook bij ons op kantoor 

werken. Als ze toch thuiswerken kiezen ze daar zelf 

voor. In dat laatste geval worden medewerkers en lei

dinggevenden er wel op gewezen in de HRgids en 

de CAO dat ze hun thuiswerkplek zo moeten inrichten 

dat ze hun werk veilig en gezond kunnen verrichten. 

Er is ook een checklist waarmee ze dat zelf kunnen 

controleren.” Brigitte Sijpestijn van Rabobank: “Ook 

bij het hybride werken bij de Rabobank kiezen mede

een zak geld geven. Tegelijkertijd is er ook een grens 

aan wat een werkgever kan doen zolang hij niet achter 

de voordeur mag kijken. Blijft het dan bij verleiden?”

INVESTEREN IN SYSTEEMPRESTATIE

Van der Doelen haalt vervolgens een ander aspect  

erbij. “Ik hoor tot nu toe vooral over investeringen in 

fysieke zaken en wellbeingprogramma’s. Als ergo

noom denk ik echter al snel aan de benadering van 

professor Technology & Human Factors Jan Dul: het is 

voor bedrijven het meest effectief om te investeren in 

zaken die de systeemprestatie verbeteren en zorgen 

voor betere resultaten. Zoals betere software en goed

werkende ICT. Anders gesteld: de basisvoorwaarden 

– vaak ICTgerelateerd – moeten op orde zijn om 

gaan nog wat extra’s doen. De basis moet gewoon op 

orde zijn, maar je winst zit in de zaken die mede

werkers meer tevreden maken als het beter wordt, de 

zogenaamde ‘primary satisfiers. Bijvoorbeeld betere 

vormen van samenwerking. Daarboven op kan dan 

nog de ‘kers op de taart’, de ‘delighter’. Zaken die bo

ven verwachting zijn. Die je niet per se mist als ze er 

niet zijn, maar het wel extra leuk maken voor mede

werkers. Dat geeft nog meer tevredenheid.” Van der 

Doelen ziet het uiteindelijk als totaalpakket voor een 

werkgever om randvoorwaarden te creëren voor een 

goede thuiswerkplek voor zijn werknemers: “Je hebt 

het dan over werkplek, mentale factoren en vitaliteit, 

maar ook over werk en rusttijden en afspraken over 

werkprivé balans en bereikbaarheid.”

Richard Helmus:
We laten de 
keuze waar te 
werken altijd bij 
de medewerker, 
die het team
belang als rand
voor waarde 
meeneemt.

Bas van der Doelen:
Het is belangrijk om 
ook het persoonlijk 
leiderschap van 
medewerkers te 
ontwikkelen.

“

“

Bart In ‘t Velt:
Ik ben voorstander van 
het fysiek faciliteren in 
plaats van een zak 
geld geven.

“

Brigitte Sijpestijn:
Als Rabobank zeggen we niet dat medewerkers 
moeten thuiswerken. Als goed werkgever wil ik 
wel dat medewerkers thuis een goede werkplek 
hebben en dat daar geen onnodig verzuim 
ontstaat.

“
werkers de werkplek die op dat moment het beste 

past. En als Rabobank zeggen we niet dat mede

werkers moeten thuiswerken. Als goed werkgever wil 

ik wel dat medewerkers thuis een goede werkplek 

hebben en dat daar geen onnodig verzuim ontstaat.”

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN EN  

BORGEN

Helmus stelt naar aanleiding van de opmerking van 

Van der Doelen over de RI&E bij thuiswerken geksche

rend de vraag of dat inhoudt dat hij straks als ‘huis

meester 2.0’ bij de medewerkers gaat aanbellen om 

hun huis te controleren. Daarna gaat hij in de op de 

huidige stand van zaken bij VGZ en welke verant

woordelijkheden de organisatie wel en niet moet ne

men: “Bij VGZ hebben we een vrij uniek thuiswerk

concept inclusief bestelportal en een eerstelijns 

servicedesk bij leveranciers met een aantal competen

ties. Zo zorgt de leverancier voor installatie en uitleg. 

Gaat de vraag dieper, dan is er tweedelijns een arbo 

expert bij de leverancier en als laatste optie kan er 

nog een arboexpert vanuit VGZ bij de medewerker 

thuis komen. Daarnaast hebben we een werkplek

checker, die medewerkers moeten invullen. Op die 

manier nemen we onze verantwoordelijkheid maar 

borgen die ook.” Van de werkkostenregeling krijgt 

Helmus naar eigen zeggen vaak ‘de kriebels’. “Daar

om hebben we de complete circulaire thuiswerkplek 

van hoogwaardige kwaliteit in bruikleen gegeven. Die 

kost qua meubilair vanuit VGZ uiteindelijk nog geen 

tien euro per maand qua investering. En ik heb geen 

werkkostenregeling nodig.”

gere veiligheidsdeskundige. “Bij ons is het grootste 

arbeidsrisico pyschosociale arbeidsbelasting. Hoe 

moet ik als arbeidshygiënist een RI&E daarover aan

pakken onder de nieuwe regelgeving? Bij ons is er

voor gekozen om daar ook een arbeids en organisa

tiedeskundige bij te betrekken.” De goede aanpak, 

aldus Moss: “Algemeen geldt: blijf als kerndeskundige 

bij je expertise. Vaak hebben kerndeskundigen echter 

gelukkig meerdere disciplines in huis.”

In ’t Velt vraagt zich als reactie af wat er gebeurt als je 

de vraag om zou draaien: “Waar ben je als werknemer 

voor verantwoordelijk en tot waar loopt je eigen regie? 

Je kunt als organisatie medewerkers informeren, ze ver

leiden, kennis met ze delen en kaders stellen, maar uit

eindelijk staat of valt alles met gedrag. Ik ben daarom 

ook voorstander van het fysiek faciliteren in plaats van 

goed te kunnen werken. En omgekeerd: als je het sys

teem goed regelt, krijg je wellbeing er vaak bij. Men

sen voelen zich dan prettig en kunnen beter werken.” 

Helmus knikt instemmend: “Digitale volwassenheid van 

medewerkers is belangrijk. Als organisatie moet je 

daarvoor goede ontwikkelprogramma’s neerzetten om 

te zorgen dat medewerkers effectief met Teams gaan 

werken. Voor mij is dat echt randvoorwaardelijk voor 

het succes om thuis te kunnen werken. Bij dit alles moet 

je kiezen voor een inrichting op basis van bijvoor

beeld persona’s.”

Van der Doelen geeft aan dat hij alles steeds op zoek 

is naar de grens: “Hoe ver moet je gaan om ervoor te 

zorgen dat mensen gezond, veilig en met plezier kun

nen werken en waar ga je als organisatie zeggen: wij 

willen de beste of meest gezonde werkgever zijn en 

portal waarop medewerkers zaken kunnen bestellen. 

We hebben daarnaast onze medewerkers gevraagd 

goed na te denken over de inrichting maar ook bij

voorbeeld over de vraag welke plek in huis geschikt is 

voor thuiswerken. Qua ruimte, maar ook bijvoorbeeld 

qua lichtinval.” Randstad doet daarnaast ook nog iets 

wij als Nederlandse Arbeidsinspectie ook niet. Dat mo

gen bij wijze van spreken alleen de burgemeester, de 

officier van justitie en de brandweer.”

Govers onderschrijft dat een werkgever er bij thuis

werken een diepere verantwoordelijkheid heeft. “Me

https://www.workday.com/nl-nl/homepage.html
https://www.rsm.nl/people/jan-dul/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/werkkostenregeling-wkr
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Govers vindt het bij het thuiswerken belangrijk om erover in gesprek 

te blijven. “Bij Randstad hebben we ‘great conversations’ tussen lei

dinggevenden en medewerkers. Daarbij gaat het niet alleen om 

werkzaamheden en productiviteit, maar juist vragen als ‘hoe zit je 

erbij?’, ‘hoe krijg je het voor elkaar om je werk goed te doen?’ en 

‘waar wordt je blij van?’.” 

En dat is van groot belang, zegt Moss. “Uit de praktijk blijkt dat 

teamleiders het meeste moeite hebben met thuiswerkende werkne

veel pauze ze nemen. En daarmee zouden we een 

aantal risico’s kunnen borgen die eerder te sprake zijn 

gekomen, met name rond pyschosociale arbeidsbelas

ting. Het probleem is echter dat je te maken krijgt met 

privacy. Als bank zijn we daar heel terughoudend in. 

Het voelt namelijk dat onze verantwoordelijkheid kan 

gaan tot het punt waar het de privacy van de mede

werker raakt.” Van Lee haakt erop in: “Ook bij PwC 

wordt streng op de privacy gelet. Ik zeg weleens gek

scherend: Fort Knox is er niets bij. We moeten ook al

lerlei trainingen over data, privacy en security volgen. 

We hebben wel WORK & MOVE op onze laptops zit

ten, ergonomische effectiviteitssoftware waarmee een 

gebruiker precies kan zien wat hij doet aan beeld

schermuren, toetsenbord, muisgebruik etc. Dat is nu 

nog lokaal, bij de medewerker op zijn laptop.” 

Helmus antwoordt op de vraag van Schelle dat ‘bij  

de mensen thuiskomen’ vooral te maken heeft met de 

cultuur van een organisatie. “Wij hebben dat op een 

speelse, vrijblijvende manier gedaan. Met bijvoor

beeld collega’s die trots een rondleiding door hun huis 

gaven of hun huisdier voorstelden. Het geeft ook een 

punt, vertelt In ’t Velt. “Op deze manier 

proberen we zoveel mogelijk mensen te 

bereiken en te beraken.”

Van der Doelen merkt dat veel organi

saties bij het vormgeven van thuiswer

ken momenteel worstelen met het omtur

nen van hun managers tot leiders en 

wat de medewerker zelf daarin bij

draagt: “Het is daarom belangrijk om 

ook het persoonlijk leiderschap van 

medewerkers te ontwikkelen.” Moss 

maakt vervolgens wel een kanttekening 

bij de verantwoordelijkheid van de me

dewerker: “Er is sprake van een ge

zagsverhouding tussen werkgevers en 

werknemers. Daardoor voelen mede

werkers minder de vrijheid om een kri

tisch geluid te laten horen richting 

organisatie.”

Het brengt Helmus aan het eind van de 

Round Table tot een oproep naar de 

‘huismeesters 2.0’, oftewel de facility 

en workplace managers: “Laat nu je 

meerwaarde zien! Jullie zijn de ogen en 

oren van de organisatie en weten als 

geen ander wat er onder de radar 

speelt bij een organisatie. Ook bij thuis

werken.”

Kimberly Schelle:
Het voelt bij thuis
werken dat onze  
verantwoordelijkheid 
kan gaan tot het punt 
waar het de privacy 
van de medewerker 
raakt.

“

Nanda Govers:
We hebben leidinggevenden met workshops 
persoonlijk leiderschap meegenomen in hoe  
ze moeten omgaan met het hybride werken.

“
werker bij een gevaarlijke machine staat.” Schelle ziet 

daarin een discrepantie: “Aan de ene kant geef je aan 

dat een werkgever enerzijds gezondheid en veiligheid 

moet borgen, maar aan de andere kant zeg je dat een 

werkgever dat niet mag checken of dat borgen gelukt 

is.” Moss antwoordt dat bij de Nederlandse Arbeids

inspectie een medewerker altijd buiten zijn werkgever 

om een onafhankelijke deskundige mag laten komen 

om te helpen bij zijn thuiswerkplek. “Omgekeerd komt 

het bij elk personeelsgesprek aan de orde: er wordt 

aan de medewerker gevraagd of hij zich aan regels 

rond verantwoord thuiswerken houdt en of hij de trai

ningen daarover volgt. Het gaat dus dieper dan alleen 

een vragenlijst laten invullen. Want dat is geen toe

zicht houden. Het is daarnaast zo dat een werknemer 

zich heeft te houden aan de veiligheidsinstructies van 

de werkgever. Als hij dus ja zegt, maar nee doet en 

vervolgens uitvalt wordt het een lastig gesprek. De 

werkgever kan aangeven hoe hij ermee om is gegaan 

en welke systemen hij heeft ingezet. Maar daarmee 

houdt zijn verantwoordelijkheid op.” Het brengt Lettink 

tot de volgende conclusie: “Uit de discussie blijkt dat 

er enorme wettelijke beperkingen zijn om als werk

Marina van Lee:
Thuiswerken gaat veel verder 
als ‘het bureautje’, juist zaken 
als wellbeing zijn belangrijk.

“

te leren op dit punt. “Wij gaven laagdrempelige mas

terclasses over zaken als wellbeing en het in stand 

houden van sociale betrokkenheid binnen een team en 

het herkennen van stress bij medewerkers. Daar schreef 

binnen korte tijd een groot deel van de leiders zich 

voor in. Je zag dus echt dat dit thema door corona mo

mentum kreeg.” 

Bij Randstad is er samen met de London Business School 

de training Leading Transformation in the Digital Age 

vertelt Govers. “Daarbij gaat het vooral om dat leiding

gevenden openstaan voor verandering. Maar ook dat 

de ‘great conversations’ daadwerkelijk plaatsvinden.” 

ProRail waarbij veel zelfsturende teams zijn zet met 

name in op het onderling corrigeren van elkaar op dit 

DILEMMA

Bij het begin van het tweede deel van de Round Table 

werpt Schelle een dilemma op tafel: “We voelen alle

maal als werkgever de verantwoordelijkheid voor 

thuiswerken. Daarbij willen we veel en bieden we 

vaak ook al veel. Tegelijk mogen we niet aanbellen bij 

medewerkers, maar willen we wel weten hoe het met 

ze gaat. Via de software zouden we wel kunnen zien 

hoeveel medewerkers hun systeem gebruiken en hoe

meerwaarde, want er is een identiteit bij gekomen: 

‘mijn collega thuis’.” Van Lee knikt bevestigend: “Bij 

ons liet de voorzitter van de Raad van Bestuur als af

trap zijn huis zien. Sindsdien was het normaal en kwa

men er meer filmpjes en verhalen vanuit huis. In die zin 

is het sociale aspect heel erg waardevol geweest.”

CONTROLE

Moss geeft vanuit de Nederlandse Arbeidsinspectie 

aan dat een werkgever niet zomaar zijn werknemer 

mag controleren: “Er moet een gevaaraspect zijn. Zo 

mag je alcohol en drugsinspectie doen als een mede

gever goed preventief te handelen. Eigenlijk mag je 

pas signaleren als een medewerker al over de grens is 

gegaan en dan ben je feitelijk te laat.” Van der Doelen 

vindt dat iets te gemakkelijk: “Je kunt als werkgever 

wel degelijk signalen opvangen over hoe het gaat met 

de mensen thuis. Een leidinggevende kan bijvoorbeeld 

zien of medewerkers op tijd voor meetings zijn, of ze 

goed achter hun scherm zitten en of ze actief zijn. Je 

hebt als werkgever ook de verplichting om daar alert 

op te zijn. Uiteindelijk is de fysieke werkplek voor mij 

maar een klein onderdeel van de zorgplicht van de 

werkgever rond thuiswerken.”

Moderator Kooyman brengt vervolgens een nieuw 

element in: de productiviteit van de thuiswerkende me

dewerker is de afgelopen twee jaar enorm omhoog 

geschoten. De oorzaak is dat een werknemer vaak 

doorschiet, te lang doorwerkt en amper pauze neemt. 

Moss: “In zo’n situatie kunnen we als Nederlandse  

Arbeidsinspectie alleen beoordelen hoe de werkgever 

zijn zorgplicht heeft ingevuld.” Bij data en privacy 

speelt daarnaast nog een andere kwestie. Ook de 

techreuzen, die de software leveren beschikken daar

door over de systeemdata over de way of working 

van een organisatie. Helmus: “Wij kiezen een andere 

aanpak: wij gebruiken geen programma’s zoals 

WORK & MOVE, maar zitten meer op de way of wor

king van VGZ. Waarbij de manier van werken mede

werkers verleidt tot hersteltijd en om naar buiten te 

gaan. Daarom doe je bijvoorbeeld de dagstart met je 

team buiten, de zogenaamdde ‘weeting’. En via een 

postcoderoulette ontdekken medewerkers dat een  

collega vlakbij woont om een spontane wandeling 

mee te doen. We steken kortom veel effort in het soci

ale aspect om op korte termijn met zulke interventies 

impact te kunnen maken.” Van Lee: “Bij ons ondervan

gen we het door third party risk assessments. Daarmee 

voorkomen we dat andere partijen bij onze data kun

nen. Als dat wel zo blijkt te zijn, gaan we niet verder 

met zo’n partij.” 

LEIDERSCHAP

Naar aanleiding van de vraag waar de grens ligt tus

sen de verantwoordelijkheid van de werkgever voor 

thuiswerken en het pamperen van de medewerker stelt 

Van Lee dat dit niet los te zien is van de eerder ook 

door Helmus aangehaalde war on talent: “Bij ons 

moet de business doordraaien. Daarvoor moet perso

neel binnenkomen en daarbij hebben we te maken 

met de war on talent. Dus pamperen we soms en doen 

we meer dan noodzakelijk is.” 

mers, aansturing en afstemming is hierbij uitdagend.” Helmus is het 

daarmee eens. “Leiderschap is niet alleen een van de vier speer

punten bij VGZ – naast digitale volwassenheid, duurzame inzet

baarheid en de kantooromgeving gebruiken als katalysator – maar 

is ook randvoorwaardelijk bij thuiswerken. Als leiders niet goed 

kunnen observeren via schermen hoe het met medewerkers is moet 

je ze daarvoor trainen met een ontwikkelprogramma dat steeds 

moet worden aangepast aan de veranderende wereld. Wij doen 

dat in een way of workingprogramma. Door medewerkers daarbij 

te betrekken, krijgen we gratis informatie over wat zij van leiders 

nodig hebben. Zaken die ze aangeven zijn onder meer de verga

dercultuur, die heeft geleid tot de vergadervrije eerste dinsdag van 

de maand. Binnen VGZ is het randvoorwaardelijk dat je als leider 

beschikt over de juiste competenties aangaande hybride werken.”

Schelle zag al in 2020 een grote bereidheid binnen de leiders om 


