
 

 

AFSPRAKENNOTA OCCASIONEEL TELEWERK 

 
 

SITUERING 

 

Het occasioneel telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het kader van 

een arbeidsovereenkomst/benoeming waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, 

werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, 

incidenteel en niet op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd. 

 

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft voor de privésector een 

reglementair kader gecreëerd voor het telewerk dat niet op regelmatige maar wel op occasionele 

wijze uitgevoerd wordt. Ook al is de wetgeving hieromtrent niet strikt van toepassing op Ter Heide 

als onderdeel van een intergemeentelijke samenwerking, toch vinden we het zinvol om occasioneel 

telewerk mogelijk te maken voor (een aantal) medewerkers en hieromtrent een reglementair kader 

te creëren.    

 

Occasioneel telewerk kan immers een win-winsituatie betekenen voor de medewerker en de 

werkgever:  

 

- Meer productiviteit door het ongestoord en geconcentreerd afwerken van taken en 

opdrachten  

- Meer flexibiliteit en autonomie omdat de medewerker zijn werktijd thuis zelf kan bepalen 

- Optimalisering van het evenwicht tussen werk en privé 

- Het wegvallen van de verplaatsingstijd 

- Motivatie en welzijn van de medewerkers verhogen 

- Aantrekkelijkheid als werkgever doen toenemen (imago) 

- …  

 

Hieronder wordt een algemeen basiskader voorgesteld voor occasioneel telewerk en de opvolging 

door de leidinggevende. Het is mogelijk dat er op het niveau van de afdeling, dienst of team nog 

bijkomende afspraken worden gemaakt over de inhoud en over eventueel bijkomende voorwaarden.   

 

VOOR WIE OF WAT? 

 

Occasioneel telewerk moet verenigbaar zijn met de aard van het werk en het moet organisatorisch 

ook haalbaar zijn.  

 

Occasioneel telewerk is enkel mogelijk voor medewerkers die in het kader van de uitvoering van 

hun arbeidsovereenkomst/benoeming gebruik maken van informaticatechnologie en hun 

overeengekomen werk van op afstand kunnen verrichten.  

 

De rechtstreekse leidinggevende beoordeelt in welke mate de functie en de activiteiten die een 

medewerker uitvoert verenigbaar zijn met telewerk en of de medewerker hier gebruik van kan 

maken. In Ter Heide kan telewerk sowieso voor de volgende functies: directie, 

verantwoordelijke(n) logistieke projecten, coördinator grootkeuken, diëtiste, verantwoordelijke 

ICT, medewerkers ICT, verantwoordelijke personeelsadministratie, verantwoordelijke personeel en 

organisatie, verantwoordelijke HR-data, medewerker(s) personeelsadministratie, medewerker(s) 

personeelsadministratie en HR data, coördinator communicatie en positionering, verantwoordelijke 



 

 

vorming en hr-projecten, medewerker(s) financiële dienst, verantwoordelijke economaat, 

verantwoordelijke informatiebeheer, maatschappelijk coördinator, zorgcoördinator(en), 

verpleegkundig coördinator, kwaliteitscoördinator, maatschappelijk werker(s), therapeuten (ergo, 

logo en kine), verpleegkundigen, paramedisch coördinator en leefgroepencoördinatoren.  Voor 

andere functies kan de mogelijkheid tot occasioneel telewerk onderzocht en eventueel toegestemd 

worden door de rechtstreeks leidinggevende. 

 

IN WELKE OMSTANDIGHEDEN? 

 

Telewerk vindt steeds plaats op basis van vrijwilligheid en heeft nooit een verplichtend karakter. 

Noch de medewerker, noch de werkgever kan ertoe gedwongen worden om telewerk te aanvaarden. 

  

Occasioneel telewerk kan worden uitgevoerd omwille van persoonlijke redenen, 

overmachtssituaties1 of efficiëntieredenen. 

 

• De volgende situaties kunnen aanzien worden als situaties die omwille van persoonlijke 

redenen aanleiding kunnen geven tot occasioneel telewerk:  

- doktersbezoek 

- afspraak met een technieker of installateur 

- vervullen van administratieve formaliteiten die moeilijk buiten de kantooruren 

kunnen gebeuren 

- ziekte van een kind 

- …  

 

• Overmachtssituaties betreffen situaties waarbij de medewerker omwille van onvoorziene 

omstandigheden en onafhankelijk van zijn wil zijn prestaties niet kan verrichten op de 

normale arbeidsplaats. De volgende situaties kunnen aanzien worden als 

overmachtssituaties:  

- hevige sneeuwval 

- autopech 

- een onverwachte staking van het openbaar vervoer 

- inbraak of schade aan de woning 

- …  

 

Het betreffen hier een niet-limitatieve lijsten. De werkgever kan steeds een schriftelijk 

bewijs vragen van bovenstaande situaties. 

 

• Sommige afgelijnde taken of opdrachten die een hoge mate van concentratie vragen of waar 

deadlines aan gekoppeld zijn kunnen efficiënter voltooid worden in de thuissituatie waar 

men ongestoord kan werken.  

 

Telewerk vraagt wederzijds vertrouwen en zelfdiscipline. Om die reden is het zinvol om vanaf 

het begin duidelijke afspraken te maken over welke taken precies uitgevoerd worden en over 

welke output er gerealiseerd wordt. 

 

 
1 Corona geldt als een overmachtssituatie 



 

 

Om de continuïteit en de betrokkenheid van de medewerkers met de organisatie en de collega’s 

te vrijwaren wordt occasioneel telewerk maximaal 1 keer per twee weken toegestaan2. Dit is 

echter geen recht waardoor er geen telewerkdagen gecumuleerd kunnen worden.       

 

AANVRAAG 

 

De medewerker moet voorafgaandelijk binnen een redelijke termijn (minimaal 1 dag op voorhand) 

bij de leidinggevende het occasioneel thuiswerk aanvragen. Hiervoor stuurt de medewerker een 

email, met vermelding van: 

- de reden van het telewerk en de werkzaamheden die men gaat verrichten (output) 

- de plaats3 waar men gaat werken  

- de tijdsplanning indien dit afwijkend is van het normale patroon.  

 

In het geval van overmachtssituaties kan van deze richtlijn afgeweken worden en kan een aanvraag 

ook telefonisch gebeuren.   

 

Indien de leidinggevende het telewerk goedkeurt registreert hij/zij dit in OWS (Ortec) of geeft een 

duidelijke opdracht aan de planner van de medewerker om dit te registreren in OWS (Ortec) opdat 

de dienst P&O ook op de hoogte is. De leidinggevende houdt de schriftelijke aanvraag telewerk bij. 

 

Een leidinggevende kan weigeren om occasioneel telewerk toe te staan of kan een reeds 

goedgekeurde aanvraag intrekken indien er gegronde redenen voor zijn. De redenen kunnen onder 

meer te maken hebben met de volgende aspecten: 

- noodwendigheden op vlak de werking van de dienst of de organisatie bv. een vergadering 

waarbij de aanwezigheid vereist is of wanneer er veel zieke collega’s zijn 

- het oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid van occasioneel telewerk bv. het buitensporig 

aanvragen van occasioneel telewerk 

- continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening 

- betrokkenheid met de organisatie en de collega’s  

- … 

 

De redenen voor een weigering worden door de rechtstreeks leidinggevende zo snel mogelijk 

schriftelijk meegedeeld aan de medewerker bv. via email.  

 

ARBEIDSTIJD EN ARBEIDSVOORWAARDEN  

 

Met uitzondering van de arbeidsplaats blijven de arbeidsvoorwaarden en de verwachtingen rond 

productiviteit voor telewerkers dezelfde als voor vergelijkbare medewerkers die vanuit de reguliere 

arbeidslocatie werken. 

 

Het te presteren aantal uren van een thuiswerkdag verschilt niet van een gewone werkdag die de 

medewerker in de organisatie zou presteren (bv. 7,6u of pro rata voor een deeltijdse medewerker). 

De medewerker is wel vrij om de werktijd naar eigen goeddunken in te delen. Het presteren van  

meer - of minuren tijdens een thuiswerkdag is niet mogelijk. De thuiswerkuren geven recht op 

maaltijdscheques.    

 

 
2 In uitzonderlijke omstandigheden kunnen meerdere dagen telewerk toegelaten worden, mits goedkeuring door de directie 
3 Tenzij anders vermeld bij de aanvraag wordt er van uit gegaan dat het werkadres het bij de personeelsdienst gemelde 

thuisadres is 



 

 

Voor het telewerk ontvangt de medewerker overeengekomen verloning.  

 

De werkgever betaalt geen extra financiële tegemoetkoming of onkostenvergoeding voor de kosten 

verbonden aan het telewerk (bv. verwarmingskosten, elektriciteit, meubilair, etc.)4.  

 

WERKMIDDELEN EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING 

 

Voor occasioneel telewerk worden enkel laptops met een VPN-verbinding (beveiligde en anonieme 

toegang) gebruikt die door de werkgever ter beschikking worden gesteld. Deze toestellen mogen 

enkel gebruikt worden voor het werk en slechts uitzonderlijk voor privédoeleinden. Het is niet 

toegestaan om je eigen privé-pc of laptop te gebruiken (GDRP-regelgeving). De thuiswerker gaat 

zorgvuldig om met de ter beschikking gestelde apparatuur conform de laptoppolicy van Ter Heide. 

 

Voor de internetverbinding en de telefonische bereikbaarheid dient de medewerker zelf in te staan.  

 

De medewerker brengt de werkgever onmiddellijk op de hoogte van een defect aan de door 

hem/haar gebruikte apparatuur of van een geval van overmacht waardoor hij/zij het werk niet kan 

verrichten. Wanneer de problemen niet vanop een afstand verholpen kunnen worden, wordt de 

medewerker verzocht om naar de lokalen van de werkgever te komen om het werk verder te zetten.     

 
De werkgever is niet verantwoordelijk voor de gekozen telewerklocatie en kan niet verantwoordelijk 

gesteld worden voor schade veroorzaakt aan de woning of andere elementen tijdens het telewerken. De 

medewerker neemt best contact op met zijn of haar verzekeringsagent om na te gaan of zijn persoonlijke 

verzekeringspolissen voldoende dekking bieden. 

 

BEREIKBAARHEID 

 

De telewerker is verantwoordelijk voor een heldere communicatie naar zijn leidinggevende en 

collega’s omtrent de aan- of afwezigheid op thuiswerkdagen. Hij/zij dient het telewerk kenbaar te 

maken via de elektronische agenda (Outlook), die gedeeld wordt met collega’s en de 

leidinggevende(n). 

 

Tijdens de aangegeven of afgesproken periode is de medewerker via email, teams en telefonisch 

bereikbaar. Het telefoonnummer waarop de medewerker bereikbaar is bij dringende gevallen, moet 

ter beschikking gesteld worden aan de leidinggevende. 

 

DEONTOLOGIE EN INFORMATIEVEILIGHEID 

 
Ook bij telewerk blijven de deontologische code, de ICT-gedragscode en de bepalingen rond privacy en 

informatieveiligheid van toepassing op de medewerker. Op werkplekken buiten de organisatie moet de 

medewerker zich bewust zijn van de (privacygevoelige) informatie waar hij of zij mee werkt. De 

 
4 Bij telewerk in coronatijden dat door de organisatie bij IC wordt aangekondigd, vergoedt Ter Heide de professionele 

telefoonkosten in zoverre de provider zelf niet tussenkomt. Er wordt opgeroepen om maximaal te bellen via whatsapp of 

microsoft teams. Wanneer professionele oproepen naar een GSM-nummer (bijvoorbeeld van een ouder of een leverancier)  

of een vast toestelnummer (bijvoorbeeld een externe dienst) gebeuren kan Ter Heide tussenkomen in de oproepkost.  

We kiezen voor de terugbetaling van de werkelijke kosten op basis van bewijsstukken (bv. gsmfactuur, vast toestel factuur) 

vergezeld van een verklaring op eer (zie model op THAK). Deze stukken dienen overgemaakt te worden aan de financiële 

dienst. Bij vragen kan men steeds terecht bij de collega’s van de financiële dienst op het e-mailadres: 

FinancieleDienst_Iedereen@terheide.be. De aanvraag tot terugbetaling moet: de verklaring op eer bevatten + bewijs kopie 

van de telefoonfactuur bevatten en voor de 10 de van de maand ingediend worden bij de financiële dienst.   



 

 

medewerker zal de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen teneinde de privacy van de 

betrokkenen te garanderen en de vertrouwelijkheid van de informatie van de werkgever te 

respecteren.    
Documenten en bestanden worden enkel verwerkt en opgeslagen binnen de netwerkomgeving van Ter 

Heide. 

 

WELZIJN 

 

Gedurende het occasioneel thuiswerk is de privéwoning van de medewerker de werkplek. De 

welzijnswetgeving blijft in deze context integraal van toepassing. De medewerker zorgt ervoor dat 

de werkplek geschikt is voor thuiswerk en dat er veilig, gezond en rustig gewerkt kan worden zoals 

bepaald in de welzijnswetgeving. 
 

De werkgever informeert de telewerker omtrent de beschermings- en preventiemaatregelen die van 

kracht zijn inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek, in het bijzonder de eisen inzake 

beeldschermapparatuur, inrichting van de werkplek en de werkhouding. De telewerker past die 

maatregelen toe.  

 

De bevoegde interne preventiediensten hebben toegang tot de werkplek van de telewerker om te 

kunnen controleren of de geldende regelingen inzake veiligheid en gezondheid op correcte wijze 

worden toegepast.  

 
In geval van ziekte of ongeval gelden dezelfde regels als bij niet-telewerken, namelijk zo snel mogelijk 

de leidinggevende verwittigen, conform de afspraken voor ziektemeldingen. 

 

De arbeidsongevallenwet is ook van toepassing bij occasioneel telewerk. Wanneer een ongeval 

gebeurt tijdens het occasioneel thuiswerk of naar aanleiding hiervan, wordt dit als een 

arbeidsongeval beschouwd indien het telewerken gebeurde op de afgesproken plaats en tijdens de 

overeengekomen uren. Om hier duidelijkheid in te krijgen, laten we de aanvraag en goedkeuring via 

email verlopen waarbij melding wordt gemaakt van zowel de plaats als de tijdsperiode van het 

telewerk. Ook bij telewerken geldt de procedure dat elk arbeidsongeval onmiddellijk moet worden 

gemeld. 

 

OPVOLGEN VAN TELEWERK 

 

De opvolging van telewerk door de leidinggevende is vooral resultaatgericht en kadert binnen 

coachend of dienend leiderschap. Sleutelelementen hierin zijn vertrouwen en duidelijke afspraken. 

 

Er kunnen concrete afspraken gemaakt worden over hoe het telewerk wordt opgevolgd: via een 

rapporteringsdocument, een individueel gesprek, een tussentijdse of jaarlijkse evaluatie over 

telewerk, etc. De leidinggevende maakt hierover de nodige afspraken met de medewerkers. 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 


