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Thuiswerken: waar
Karel Leenhouts
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moet u op letten?

Is thuiswerken het medicijn tegen files, werkstress, ruzie op de werkvloer of burn-out? En moet de werkgever
dat altijd toestaan? Thuiswerken heeft ontegenzeggelijk voordelen, maar hoe moet een werkgever ermee
omgaan? Hij heeft toch de instructiebevoegdheid binnen de arbeidsverhouding en mag hij een verzoek om
thuis te werken afwijzen?

Thuiswerken is niet meer weg te denken. Zeker ten opzichte van drukke kantoortuinen gebruiken werknemers de
thuisplek om rustig en geconcentreerd te kunnen werken. Het andere voordeel, geen reistijd, is ook wat waard.
Nadelen zijn er ook. Er is minder contact met collega’s, waardoor het gevoel van verbondenheid daalt. Als bijna
iedereen op vrijdag thuis werkt, is er geen groepsgevoel.
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De inspectie van de SZW kan ook
thuiswerkplekken controleren

Matthijs van de Wetering
CNV Vakmensen
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en overleg met elkaar, maar bovenal: blijf redelijk en let
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Het is niet zo dat een werknemer
zijn werkgever kan dwingen de
mogelijkheid van thuiswerken
te faciliteren

info@nvp-hrnetwerk.nl.
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