
 

 
Toolbox ‘Thuiswerken’ in tijden van de Coronacrisis 
 
Inleiding 
In deze onrustige tijden van de coronacrisis wordt er een beroep gedaan op uw creativiteit 
en flexibiliteit. Je zou dit het grootste thuiswerkexperiment ooit kunnen noemen! De laatste 
jaren werken medewerkers al steeds meer en vaker vanuit huis, maar dat is nog nooit op 
deze schaal gebeurd. Deze ontwikkeling biedt daarom ook kansen voor bedrijven, om met 
de ervaringen die momenteel worden opgedaan, in de toekomst (kosten)efficiënter en 
effectiever met hun arbeidspotentieel om te gaan.   
 
Om in deze periode thuiswerken effectief toe te passen, heeft Samen Bereikbaar de 
“Thuiswerken” toolbox ontwikkeld:  
 
Thuiswerken 
Welke zaken verdienen aandacht en kan uw medewerker organiseren om op een prettige en 
efficiënte manier thuiswerken in te richten.  
Klik hier voor de 10-tips thuiswerken en de checklist thuiswerken. 
 
Digitaal vergaderen 
Digitaal vergaderen, hoe doe je dat nou effectief en efficiënt? Ook hier 10 tips met enkele 
voorbeelden van software. Klik hier voor de 10-tips digitaal vergaderen.   
 
Dan een luchtige toevoeging: digitaal vergaderen zorgt voor herkenbare (hilarische) 
taferelen, tijd voor een spelletje bingo! Download hier de Digitaal vergaderen bingokaart.  
 
Thuiswerken met kinderen  
In de huidige situatie zullen veel ouders naast een baan, ook de kinderen de hele dag thuis 
hebben. Ze zijn opeens ook leerkracht! Dit kan een behoorlijke uitdaging zijn. Hoe zorg je 
voor balans tussen werk en privé. Klik hier voor de 10-tips werken en ouderschap.   
 
Thuiswerken en de toekomst 
Door de Coronacrisis wordt men gedwongen creatief te zijn en te experimenteren met 
nieuwe vormen van (thuis)werken, (vaak) digitaal vergaderen en alternatieve werktijden.  
Klik hier voor de 10 tips ‘werken in de 1,5m economie’. 
Wat kan u leren van de huidige situatie en wat zijn de ervaringen van uw medewerkers? Hoe 
dachten medewerkers voor de coronacrisis over thuiswerken en hoe dacht uw organisatie 
hierover? Welke geleerde lessen wilt u meenemen naar de toekomst?  
Als de crisis voorbij is, welke effecten heeft deze digitale transformatie op uw organisatie en 
welke aanpassingen wilt u voor de lange termijn doorvoeren. 
 
Samen Bereikbaar heeft een aanpak ontwikkeld, waarmee u de ervaringen van uw 
medewerkers de komende periode in kaart kan brengen. Samen Bereikbaar analyseert de 
resultaten uit het onderzoek en geeft u, zoals u gewend bent van ons, in een korte 
rapportage de geleerde lessen en de mogelijke vervolgstappen voor uw organisatie weer.  
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met anna.schouten@samenbereikbaar.nl.  
 

https://samenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/Thuiswerken-10-tips.pdf
https://samenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/Thuiswerken-Checklist-.pdf
https://samenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/Digitaal-vergaderen-10-tips.pdf
https://samenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/Bingo-digitaal-vergaderen.pdf
https://samenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2020/02/Werken-en-ouderschap.pdf
https://samenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2020/06/15m-economie-10-tips.pdf
https://samenbereikbaar.nl/wp-content/uploads/2020/03/Thuiswerk-aanpak.pdf
mailto:anna.schouten@samenbereikbaar.nl

