DE JUISTE BALANS
TUSSEN THUIS
EN OP KANTOOR
WERKEN
Checklist hybride werken
Hybride werken, de combinatie van thuiswerken en werken op locatie, wint steeds meer terrein.
Wat kunt u doen om het hybride werken goed te laten verlopen? Gebruik deze checklist.

Organisatie
Algemeen plan
	Er is een visie op hybride werken en hoe hybride werken zich verhoudt tot de bedrijfsdoelen.
U heeft afspraken gemaakt en vastgelegd in een beleid over hoe het bedrijf omgaat met het hybride 			
werken.
De bedrijfshulpverlening (BHV) is aangepast aan de nieuwe situatie.
Het beleid hybride werken wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.
Het hybride werken is opgenomen in de actuele RI&E.

Organisatie van het werk
Er is een (duidelijke) planning wanneer medewerkers (afdeling/collega’s) op kantoor kunnen komen.
Er is een aanspreekpunt voor collega’s voor vragen over hybride werken.

Medewerkers
Belasting en behoeften
Er is aandacht voor individuele werknemers en hun werk-privébalans
Leidinggevenden hebben voldoende handvatten om op individueel- en teamniveau te signaleren of 			
medewerkers stress ervaren en kunnen het gesprek aangaan.
Er zijn afspraken over het recht om thuis de eigen werkdag in te delen (en op bepaalde tijden onbereikbaar 		
te zijn)
Medewerkers hebben thuis een goed ingerichte beeldschermwerkplek
Medewerkers kunnen thuis prettig en gezond blijven werken
De leidinggevende gaat regelmatig met de werknemer in gesprek over het hybride werken.
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Werkomgeving
Werkplekinrichting
	

Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de diverse werkplekken.
De werkplek is geschikt voor flexibel gebruik (denk aan schoonmaak, verstelbaarheid en beschikbaarheid
van materialen)

Zeker van een veilige en gezonde werkplek?
Gebruik de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van aanpak als handvat voor
een veilige en gezonde werkomgeving. Kan u of uw preventiemedewerker coaching en concrete adviezen
gebruiken? Bel dan eens met een ervaren arbo-deskundige: Mijn preventie-expert.
Neem voor meer informatie contact op met uw vaste contactpersoon (voor klanten) of
met salessupport@arboned.nl (voor niet-klanten).

Meer weten?

arboned.nl/hybride-werken
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