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Inleiding 
Op het moment van schrijven is het halverwege april 2020 en werken we veelal thuis. 
Veel bedrijven hebben op het moment dat de intelligente lockdown werd afgeroepen ad-hoc 
beslissingen genomen, zodat mensen thuis aan het werk konden. 
 
Er is in sommige gevallen voor de snelle en voordelige, soms zelf gratis aangeboden, oplossing 
gekozen. Een begrijpelijke keuze. Maar is het de beste keuze? 
 
De gratis oplossingen worden een keer omgezet naar betaalde varianten. Zijn de nu gekozen 
oplossingen dan wel degene waar u zich voor de langere termijn aan wilt binden? 
 
Thuiswerken wordt steeds relevanter. Zeker nu er uit onderzoeken van bijvoorbeeld CBS blijkt dat 
thuiswerken steeds vaker voorkomt.  
In 2017 werkte 36,6% van de werkende Nederlanders (9 miljoen mensen) altijd of sporadisch thuis. 
In 2019 werkte 38% van de werkende Nederlanders thuis. En dit was nog voor de Corona-crisis. 
 
De verwachting is bovendien dat werknemers ook na de Corona-crisis thuis willen blijven werken. 
Daarnaast heeft de crisis bewezen dat in veel gevallen de beschikbare tools prima gebruikt kunnen 
worden en daarmee veel tijd en geld kunnen schelen. Dit goed oppakken kan dus ook voordelen voor 
de werkgever betekenen. Mits de genomen stappen meehelpen de productiviteit te waarborgen of 
zelfs te verhogen. 

Over de schrijver 
Deze White paper wordt vanuit mijn perspectief verteld. Misschien dan wel zo netjes om me dan 
eerst voor te stellen. 
 
Ik ben Marko de Jong. Werkzaam bij Flexcom Telecom en IT. Ik ben werkzaam in de zakelijke 
telefonie branche sinds 2012. Voor mijn komst naar Flexcom werkte ik als leidinggevende in de 
consumentenmarkt bij Belcompany en een aantal jaar daarvoor bij T for Telecom.  
 
Bij Flexcom ben ik begonnen als accountmanager voor mobiele en vaste telefonie. Later ben ik uit 
deze commerciële rol gestapt en meer op de achtergrond gaan werken. In de rol die ik nu vervul ben 
ik de schakel tussen u als klant, het team van accountmanagers en de technische mensen. Ik word bij 
projecten betrokken na uw akkoord en vóór de uitrol van de technische werkzaamheden.  
 
Mijn kracht is om hele complexe zaken, heel simpel te maken.  

Over de White paper: 
Ik neem u mee in de wereld van thuiswerken. Persoonlijk word ik erg blij van thuiswerken.  
Zelf heb ik een prima thuiswerkplek, wat zorgt voor een goede productiviteit.  
 
Deze White paper is bedoeld voor mensen die willen of moeten gaan thuiswerken. Maar ook voor de 
werkgever die hier ‘opeens’ over na moet gaan denken.  
 
De inhoudsopgave die u normaal gesproken gewend bent, leest nu als een soort checklist. Klikt u op 
een onderwerp, dan leest u hier meer over. Er zullen zaken instaan waar u van denkt: “Logisch 
toch?”, maar misschien staan er ook zaken in waar u nog niet over nagedacht heeft. 
 
Veel plezier met lezen.  
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Communicatie 

Arbo bij thuiswerken 
Ook bij thuiswerken gelden Arboregels. Al zijn deze lichter dan wanneer er op kantoor gewerkt 

wordt. Vooraf afspraken maken over werktijden, pauzes, maar ook de inrichting van de werkplek is 

vanuit de Arbo verplicht. 

Meer informatie hierover leest u hier.  

Communicatie is nóg belangrijker 
Thuiswerken heeft als nadeel dat er minder contact plaatsvindt tussen collega’s onderling, maar ook 
tussen werkgever en werknemer. Het is daarom verstandig om regelmatig contact met elkaar te 
hebben en om terugkoppelingen te geven over lopende projecten en trajecten.  
 

Gebruik de juiste kanalen 
Op kantoor wordt er natuurlijk vooral met elkaar gesproken.  

Door thuiswerken valt deze manier van communiceren natuurlijk weg. Een veel gebruikt alternatief is 

e-mail, waar andere manieren misschien logischer zouden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

messaging oplossingen.  

Het is bovendien makkelijk om jezelf te verliezen op je eigen eilandje. Neem af en toe de tijd om 
even contact op te nemen met je collega’s. Dit voorkomt een sociaal isolement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ondernemersplein.kvk.nl/arbo-bij-thuiswerken-en-het-nieuwe-werken/
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De basis 
De basis moet natuurlijk goed zijn. Deze bestaat eigenlijk uit twee facetten: 

Internet 
Zoals ik schreef in de White paper ‘Hosted Telefonie, stap voor stap naar Zorgeloos Communiceren’, 
is een goede basis belangrijk. Internet is wat mij betreft die basis. 
 
Op kantoor is het waarschijnlijk goed geregeld. Thuis zal er gebruik worden gemaakt van het alles-in-
een-pakket. Meestal is de bandbreedte hiervan prima. Werkt dit niet naar behoren neem dan 
onderstaande in overweging: 

 Werk met een UTP kabel van de router naar de laptop of PC. Dit is sneller en stabieler dan 
WiFi 

 Werkt dit ook niet, of kan het niet? Kies dan voor een 4G verbinding i.c.m. een hotspot via 
uw samrtphone of via een USB Router. Omdat u in beide gevallen via het mobiele netwerk 
een internetverbinding opzet, bent u overal in de gelegenheid werken.  
 

IT  
Logischerwijs is er een laptop of PC nodig om mee te kunnen werken.  
Maar er is ook connectie nodig met de server. Veelal via een VPN verbinding kan er connectie 
worden gemaakt met de server, waardoor documenten en de bekende werkomgeving thuis ook 
beschikbaar zijn.  
 
Overleg hierover eens met uw IT specialist.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw werkplek 
Zorg voor een fijne en goede werkplek. Dus niet op de bank met een laptop, maar op een eigen plek, 
waar u in alle rust kunt werken. 
Zorg naast een bureau voor een fijne bureaustoel. Dit is  beter voor de houding en vermindert de 
kans op lichamelijke klachten. 

https://flexcom.nl/media/pages/support/403520810-1588068219/whitepaper-hosted-telefonie.pdf
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Tools 
Er zijn diverse tools beschikbaar om thuiswerken gemakkelijker te maken. Houd er rekening mee dat 

veel oplossingen ook samengevoegd kunnen worden door uw telecomleveranciers of IT specialist. 

Dit zorgt veelal ook voor een betere samenwerking tussen de verschillende tools, wat dan weer ten 

goede komt van de productiviteit. Bovendien hebben veel applicaties dan ook dezelfde look and feel, 

waardoor het gebruik ook makkelijker wordt.  

Videobellen 
Er zijn veel verschillende oplossingen voor 

videobellen. Er kan natuurlijk gekozen worden 

voor gratis oplossingen. Deze hebben echter 

vaker te maken met instabiliteit en 

veiligheidsissues.  

Mijn voorkeur heeft Coligo Meetings, welke 

gebruikt kan worden zonder hiervoor eerst 

software te installeren. Hierdoor is het perfect 

te gebruiken voor interne communicatie, maar 

ook voor overleggen met uw klanten of 

leveranciers. Opties als beeldscherm en 

documenten delen is hierin ook mogelijk. Op dit 

moment kunnen er tot 25 deelnemers in één 

vergadering. 

Telefonie 
Er zijn diverse opties die ervoor zorgen dat de telefonische bereikbaarheid optimaal blijft.  
 

 Zo kan iemand natuurlijk op zijn of haar mobiele toestel gebeld worden. Wanneer 
thuiswerken sporadisch gebeurt een prima idee.  

 Er kan een vast toestel thuis worden gebruikt.  

 Wellicht heeft uw hosted telefonie oplossing ook de optie om via een laptop of PC te bellen. 
Dit wordt ook wel een sofphone oplossing genoemd.  

 Er kan gebruik worden gemaakt van een vast-mobiel integratie. 
Hiermee gedraagt de mobiele telefoon zich als vast toestel, inclusief alle bekende 
functionaliteiten. VaMo is mogelijk via een applicatie of op basis van simkaart. 
 

Meer over telefonische bereikbaarheid en de opties om perfect bereikbaar te blij ven 
leest u op onze website en via de Whitepaper  

‘Hosted Telefonie, stap voor stap naar Zorgeloos Communiceren’ .  

 

Messaging 
Berichten versturen kan natuurlijk op veel manieren. In plaats van heen en weer mailen kan dit ook 
via speciale Messaging tools. Vergelijkbaar met Online Vergaderen kan ook Messaging onderdeel zijn 
van uw IT of telefonieoplossing 
 
Omdat er intern regelmatig over klanten gesproken wordt, is het verstandig om hiervoor speciale 
software of applicaties te gebruiken. Diensten als WhatsApp zijn veelgebruikt, maar AVG technisch 
niet altijd de beste oplossing en niet altijd even efficiënt. 

http://flexcom.nl/
https://flexcom.nl/media/pages/support/403520810-1588068219/whitepaper-hosted-telefonie.pdf


Whitepaper Thuiswerken 
Een checklist voor productief thuiswerken 

  
 

 

Zorgeloos Communiceren 
7 

Hardware en Accessoires 
Op kantoor zijn de juiste hardware en accessoires vaak goed 
geregeld. Voor de thuiswerkplek is het met regelmaat 
behelpen. En dat is eigenlijk zonde. Voor een kleine 
investering is ook die werkplek thuis een heerlijke plek om te 
werken. Wat uiteindelijk de productiviteit bevorderd.  
 
Voor mij zijn onderstaande essentieel: 
 

PC of Laptop 
Zorg voor een redelijk actuele laptop of PC. Deze zijn voorzien 

van de modernere specificaties (mijn Chromebook start in 15 

seconden op) en voldoen aan de recente beveiligingsopties 

m.b.t. het besturingssysteem.  

Printer 
Het liefst werken we natuurlijk papierloos, maar dit lukt niet altijd. Een fijne en snelle printer is 

daarom altijd een overweging. 

Tweede scherm 
Veel werkplekken op kantoor zijn voorzien van twee of meerdere schermen. Als er thuis op één 

scherm moet worden gewerkt, kan dit zorgen voor irritatie en inefficiëntie. 

Een tweede scherm hoeft in principe niet duur te zijn, maar werpt qua investering vaak wel de 
vruchten af.  
 

Webcam 
De meeste laptop zijn voor zien van een webcam. Deze is vaak prima, maar in donkere omgevingen is 

het regelmatig behelpen. Een goede webcam helpt bij een prettig en professioneel ogende video call. 

Zeker als dit ook met klanten en leveranciers gebeurt.  

Muis 
Heel de dag achter een laptop en werken via een touchpad is niet ideaal. Een muis helpt bij de 

productiviteit, verbetert de houding en voorkomt klachten. 

Headset 
De standaard oordopjes kunnen prima werken, maar bij langdurig gebruik kan er irritatie ontstaan.  

Mijn advies is om een headset aan te schaffen met een fijne oorschelp en een goede noise cancelling 

functie. Dit komt de concentratie zeker ten goede. 
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Eindconclusie 
Thuiswerken kan prettig zijn, maar is niet voor iedereen weggelegd. Ik denk dat een goed gesprek 

hierover verstandig is. 

Wees niet bang om te investeren. Voor een relatief lage investering wordt de productiviteit 

gewaarborgd en in sommige gevallen zelfs vergroot. 

Er zijn veel oplossingen om thuiswerken mogelijk te maken en de productiviteit te vergroten. Houd 

er rekening mee dat gratis niet altijd betekent dat het niets kost. U loopt een risico op het gebied van 

bedrijfsveiligheid, wat vaak meer kost. 

Heeft u vragen over thuiswerken, informeer dan altijd bij uw leveranciers. Veelal werken deze nauw 

samen om hetzelfde resultaat te kunnen bieden.  
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Over Flexcom 
Wij zijn Flexcom, adviseurs op het gebied van telecommunicatie. Wij willen ervoor zorgen dat u 

zorgeloos kan communiceren. 

Flexcom is een jonge, middelgrote organisatie met twintig enthousiaste medewerkers. Ons bedrijf is 

opgericht is 1988 en gevestigd in Waddinxveen. Vanuit deze vestiging werken wij voor bedrijven in 

alle denkbare branches en sectoren, van lokale eenmanszaak tot nationaal en internationaal actieve 

ondernemingen. Ook zorginstellingen en stichtingen behoren tot onze klanten. 

Het portfolio aan producten en diensten van Flexcom is groot. Flexcom levert communicatie in de 

breedste zin van het woord. Afhankelijk van de communicatiediensten en/of producten die de klant 

nodig heeft probeert Flexcom deze producten en diensten te combineren en zo een goed mogelijk 

pakket aan te bieden tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding. 

 

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden rondom thuiswerken?  

Neem dan contact met ons op. 

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. 

 

 

Naar ons contactformulier  
 

 

 

 

Bel ons  0182-630966 
 

 

 

 

Flexcom Telecom & IT 

Noordkade 56A 

2741 EW Waddinxveen 

 

e-mail:  info@flexcom.nl 

telefoon: 0182-630966 

https://flexcom.nl/contact
mailto:info@flexcom.nl

