
Checklist - telewerk
NAR-CAO nr. 149

OP WELKE ONDERNEMINGEN VAN TOEPASSING?

Alle bedrijven waarvan de werknemers telewerken omdat de overheid telewerk aanbeveelt of verplicht als 
veiligheidsmaatregel in de strijd tegen het coronavirus. 

Ondernemingen die nog geen afspraken rond telewerk hebben gemaakt voor 1 januari 2021.

VERPLICHT AFSPRAKENKADER
Is de nodige apparatuur en technische ondersteuning om te kunnen telewerken,  
beschikbaar voor werknemers?

Als de werknemer zijn eigen apparatuur gebruikt: voorziet de werkgever een vergoeding of betaling voor 
de kosten van installatie van relevante informaticaprogramma’s, gebruiks-, werkings-, onderhouds- en 
afschrijvingskosten?

Vergoedt de werkgever bijkomende verbindingskosten?

FACULTATIEF AFSPRAKENKADER

Bestaan er (gedetailleerde) regels rond het uurrooster bij telewerk?

Gelden er regels om de resultaten en/of de uitvoering van het werk te controleren?  
Zijn de werknemers daarvan op de hoogte? 

De bereikbaarheid en onbereikbaarheid van de telewerker.

ALGEMENE PRINCIPES

Worden ‘gewone’ werknemers en telewerkers in alle aspecten van de arbeidsrelatie gelijk behandeld? 

Is de werknemer ingelicht over de aanvullende arbeidsvoorwaarden die gekoppeld zijn aan het telewerk?

Worden de regels rond privacy gerespecteerd bij een controle van de werknemer?

Is de werknemer op de hoogte van het bedrijfsbeleid over het behoud van het vertrouwelijk karakter van 
professionele informatie, de beveiligingsregels van het IT-systeem en de beperkingen rond het gebruik van 
IT-materiaal? 

Is er communicatie / overleg mogelijk tussen de werknemers en de werknemersvertegenwoordigers? 
Faciliteert de werkgever het digitale sociaal overleg?

WELZIJN OP HET WERK

Is de werknemer ingelicht over het beleid van de onderneming rond welzijn tijdens telewerk? Denk aan:
• de inrichting van de werkpost
• het correct gebruik van beeldschermen
• de beschikbare ondersteuning met betrekking tot techniek en informatica.

Heeft de telewerker de contactgegevens van zijn directe leidinggevende, de interne preventieadviseur  
en vertrouwenspersoon?

Is er aandacht voor het psychosociaal aspect? Wordt de verbondenheid van de telewerkers met de 
onderneming gestimuleerd om isolatie te voorkomen? 
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samen werkt.

Maak werk van je telewerkbeleid
Een succesvol telewerkbeleid begint bij een correcte opvolging van de wettelijke verplichtingen,  
maar het gaat verder dan dat. Zo mag je ook de psychosociale en ergonomische uitdagingen  
niet uit het oog verliezen. Ontdek het op liantis.be/telewerk

www.liantis.be/telewerk
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