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Aandachtspunten voor or en thuiswerken

11 tips voor thuiswerk
Veel medewerkers werken al maanden 
vanuit huis. De verwachting is dat zij de 
komende periode ook nog thuis blijven 
werken. Waar kan de or op letten?

E
r zijn al organisaties die het 

thuiswerken in de toekomst het 

‘nieuwe normaal’ vinden. Hoog 

tijd dat de ondernemingsraad zich over 

dit onderwerp buigt. Waar kan de or op 

letten bij thuiswerken?

1. De or kan kijken of er een thuiswer-

kregeling is. Is die er, zijn de afspra-

ken helder en sluit de regeling aan 

bij de hedendaagse praktijk? Dan 

hoef je niets te doen. Moet er een re-

geling komen of moet de bestaande 

worden aangepast, dan moet deze 

afhankelijk van de inhoud aan de 

ondernemingsraad ter instemming 

worden voorgelegd. 

2. De werkgever heeft een zorgplicht 

voor de medewerkers, zodat zij tij-

dens hun werk geen lichamelijke of 

psychische schade lijden. Hij voldoet 

aan zijn zorgplicht als hij de ver-

plichtingen uit de arbowetgeving 

nakomt. De or kan bij de achterban 

navraag doen wat de ervaringen zijn 

met thuiswerk en of de werkplek vei-

lig genoeg is voor de medewerker.  

3. De ondernemingsraad heeft instem-

mingsrecht op de risico-inventarisa-

tie en evaluatie (RI&E). Dus ook als de 

RI&E wijzigt als gevolg van het thuis-

werkbeleid. 

4. Als het werkoverleg verandert als  

gevolg van thuiswerken, heeft de on-

dernemingsraad eveneens instem-

mingsrecht.

5. De or kan nagaan of er afspraken zijn 

gemaakt over het zo nodig beoorde-

len van de thuiswerkplek door een 

arbo-deskundige. 

6. De or kan navragen of de data secu-

rity goed is geregeld, zeker bij het ge-

bruik van thuiscomputers, privés-

martphones en de opslag van 

bestanden. Weet de medewerker bij-

voorbeeld wat de procedure is bij een 

datalek? 

7. Als er een personeelscontrolesys-

teem wordt ingevoerd om te moni-

toren of de medewerker thuis zijn 

werk nog wel naar behoren verricht, 

dan heeft de or instemmingsrecht.

8. Als medewerkers vanuit huis werken 

dan is de werkstructuur vaak weg. Is 

er een deugdelijke registratie van ar-

beids- en rusttijden? En hoe staat het 

met de balans tussen werk en privé? 

Wat doet de werkgever met over-

werk? De or heeft instemmingsrecht 

als de werktijdenregeling verandert. 

9. Door het thuiswerken kunnen me-

dewerkers de contacten met leiding-

gevenden en collega’s kwijtraken. De 

or kan erop aandringen dat hier aan-

dacht voor is. Hoe zijn de contacten 

met collega’s geregeld? Is er vol-

doende aandacht voor groepsevene-

menten (overleg, een borrel) om el-

kaar ook als team in het echt te zien? 

10. Welke functies zijn geschikt voor 

thuiswerk? Kijk kritisch wat werkne-

mers thuis kunnen doen en wat niet. 

Vraag dit na bij de achterban en be-

spreek de uitkomsten met de bestuur-

der. Ook belangrijk is of medewerkers 

naar kantoor kunnen komen als zij 

willen stoppen met thuiswerken.

11. Thuiswerken onttrek zich vaak aan 

het zicht van de leidinggevenden. Is er 

voldoende aandacht voor ongewenst 

gedrag zoals (cyber)pesten? Is er een 

vertrouwenspersoon bij wie mede-

werkers terecht kunnen als zij worden 

gepest? Is de vertrouwenspersoon be-

kend bij de medewerkers?  
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Meer grip op thuiswerken en wat daarbij te betekenen als or?  

Schrijf je in voor de Landelijke VGWM-dagen op 9, 10 en 11 maart 2021!

Info en inschrijven: https://vgwm.ornet.nl/


