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1. Beschrijving  
 

1.1. Aanleiding en context  
 

Hulpverleningszone Zuid-West wil een nieuwe vorm van werken installeren en op die manier 
telewerk mogelijk maken.  
 
Telewerk kan een aantal oplossingen bieden, bv. om ongestoord te kunnen werken bij taken die veel 
concentratie vergen en moeilijker uitvoerbaar zijn in een drukke kantooromgeving, om woon-
werkverplaatsingen te beperken,…  
 
Telewerk kan niet worden ingezet omwille van familiale redenen of problemen van kinderopvang. 
Medewerkers met (jonge) kinderen die aandacht vereisen, worden verondersteld kinderopvang te 
hebben terwijl ze thuis werken. Er kan niet vanuit gegaan worden dat men op een vaste dag kan 
telewerken om bepaalde problemen in de privésfeer op te lossen. 
 
Het is belangrijk dat er een duidelijk kader is voor telewerk en de opvolging door de leidinggevende. 
Deze opvolging is meer resultaatgericht, binnen een kader van coachend leiderschap. 
Sleutelelementen hierin zijn vertrouwen en duidelijke afspraken.  

 

1.2. Definitie  
 

Telewerken verwijst naar werken tijdens de werkuren op een andere locatie dan de 
tewerkstellingsplaats. In reglement is dat je normale verblijfplaats zoals bij ons gekend. Telewerk is 
ook enkel het werk dat tijdens de normale werkuren wordt uitgevoerd. Een werknemer die na de 
uren thuis verder werkt (om een project af te werken), doet niet aan telewerk.  



 

2. Basisvoorwaarden  

 

• Telewerk gebeurt steeds op vrijwillige basis, maar de werkgever is niet verplicht om het 

telewerk toe te staan.  

 

• Telewerk kan niet worden ingezet omwille van familiale redenen of problemen van 
kinderopvang. Medewerkers met (jonge) kinderen die aandacht vereisen, worden 
verondersteld kinderopvang te hebben terwijl ze thuis werken. Er kan niet vanuit gegaan 
worden dat men op een vaste dag kan telewerken om bepaalde problemen in de privésfeer 
op te lossen. 
 

• Niet alle taken en functies komen in aanmerking voor telewerk. Een aantal functies en taken 

vereisen aanwezigheid op de werkvloer. Dit wordt individueel beoordeeld door de 

leidinggevende, rekening houdend met de functie-inhoud en het takenpakket. Het is 

zijn/haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat telewerk verenigbaar is met een 

vlotte organisatie van de dienst, dienst-overschrijdende samenwerkingen en de continuïteit 

van de dienstverlening. Hiervoor kan vooraf bepaald worden welke minimale bezetting nodig 

is en welke andere afspraken moeten worden nageleefd. Nodige afspraken kunnen vooraf 

gemaakt worden op dienst/afdelingsniveau.  

• De werknemer werkt voldoende autonoom en is voldoende ingewerkt.  

 

• Telewerk is mogelijk bij een dienstanciënniteit van minimum zes maanden binnen de 
organisatie.  
 

• Tijdens de telewerkdag kunnen geen overuren of glijtijden opgebouwd worden.  
 

• Het ondertekenen van deze overeenkomst wil niet zeggen dat je ook effectief 1 dag per week 
kan of moet thuiswerken. 

3. Arbeidsvoorwaarden  
 

De telewerker geniet van dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die op de bedrijfslocatie 
van de werkgever werken. Fietsvergoeding komt te vervallen bij de thuiswerkdag. 
 
Vooraleer het telewerk aan te vatten, dient de contractuele telewerker een bijlage te ondertekenen 
aan zijn/haar arbeidsovereenkomst. Voor de statutaire personeelsleden wordt de aanvraag 
geagendeerd op het zonecollege. De aanstellende overheid zal hierover beslissen en het uittreksel 
wordt bezorgd aan het personeelslid.  
Bij overmacht kunnen andere regels afgeroepen worden.  
 
Voor de telewerker gelden dezelfde werkbelasting en prestatienormen als voor vergelijkbare 
personeelsleden welke werken op de arbeidsplaats. Aanwezigheid op teamvergaderingen, 



overlegmomenten, vorming, … blijft noodzakelijk. Telewerk vormt hiervoor geen reden tot 
afwezigheid.  
 
De telewerker brengt onmiddellijk zijn leidinggevende op de hoogte bij technische defecten aan de 
apparatuur bv. geen internetverbinding. In dat geval dient de telewerker zich naar zijn/haar 
standplaats te begeven voor verdere tewerkstelling of dient de telewerker verlof af te schrijven 
indien geen volwaardige werkdag gepresteerd kan worden via telewerk.  
 
De werkgever is niet verantwoordelijk voor schade aan de locatie van de telewerker of andere 
elementen veroorzaakt tijdens het telewerken. De werknemer neemt op voorhand zelf contact op 
met zijn of haar verzekeringsagent om na te gaan of de persoonlijke verzekeringspolissen voldoende 
dekking bieden.  
 
De telewerker verwittigt zo snel mogelijk de leidinggevende bij ziekte of (arbeids) ongeval, conform 
de afspraken hieromtrent.  
 

 

4. Aanvraagprocedure  
 

• Het personeelslid dient éénmalig toestemming te vragen via het aanvraagdocument aan de 
leidinggevende (diensthoofd of sectorcommandant). Hij argumenteert voor of tegen 
telewerk en agendeert zijn beslissing op de technische commissie. Bij akkoord stuurt de 
leidinggevende dit document door naar de dienst HR via 
personeelsdienst@zuidwestlimburg.be. 

- Voor contractuele personeelsleden wordt er een contract opgemaakt voor 
onbepaalde duur als addendum aan de arbeidsovereenkomst. 

 

mailto:personeelsdienst@zuidwestlimburg.be


• Voor statutaire personeelsleden wordt een aanvraag geagendeerd op het zonecollege. De 
aanstellende overheid zal hierover beslissen en het uittreksel wordt bezorgd aan het 
personeelslid. Daarna wordt er elke keer op voorhand een aanvraag ingediend via de tikklok. 
Het personeelslid stuurt een aanvraag naar de leidinggevende. Hij/zij beslist of deze aanvraag 
goedgekeurd wordt of niet.  

• Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend en kan op elk moment éénzijdig 
beëindigd worden, bv. door noodwendigheden van de dienst of wanneer afspraken niet 
worden nageleefd. 

• Reeds goedgekeurde aanvragen voor telewerk kunnen ingetrokken worden wanneer er een 
gegronde reden voor is. Indien nodig kan de medewerker opgeroepen worden (bijvoorbeeld 
bij ziekte van collega’s of overmacht).  

• De medewerker verwerkt het telewerk in de Outlook-agenda. Deze wordt gedeeld met de 
teamleden en de leidinggevende. De telewerker laat weten aan hen op welk 
telefoonnummer hij/zij bereikbaar zal zijn. De outlook-agenda wordt pas geblokkeerd na 
goedkeuring telewerk door de leidinggevende.  

 

5. Frequentie van het telewerk  
 

Telewerk is mogelijk voor medewerkers die minstens 4/5 of voltijds werken. Omwille van de 

continuïteit is telewerk voor medewerkers die minder dan 4/5 werken niet mogelijk. 

Telewerk wordt steeds aangevraagd voor een volledige werkdag (7u36) of een halve werkdag (3u48). 

De medewerker waarvoor telewerk mogelijk is dient minstens 3 dagen van de week aanwezig te zijn 

op de kazerne (= minimale aanwezigheid in de kazerne). Maximum 1 dag in de week kan ingezet 

worden met telewerk (=maximale limiet telewerk).    

 
Voorbeeld:  

• Wanneer een voltijdse medewerker 1 dag verlof heeft, kan hij 1 dag thuiswerken indien 

hij/zij de overige drie dagen op de kazerne werkt. 

• Wanneer een voltijdse medewerker 2 dagen in de week verlof/overuren neemt of afwezig is 

wegens ziekte of andere reden zal deze de andere 3 dagen effectief op de kazerne moeten 

werken (= minimale aanwezigheid in de kazerne),  

• Wanneer een voltijdse medewerker drie dagen per week afwezig is (verlof, overuren, 

ziekte…) is telewerk niet mogelijk. 

 

Telewerk wordt per week bekeken (maandag – vrijdag) en kan dus niet opgespaard worden. 

Er wordt geen glijtijd opgebouwd tijdens het telewerken.  
 

6. Verplichte bereikbaarheid  
 



De telewerker is minstens telefonisch en via Teams (of andere software die door de organisatie 
wordt gebruikt)  bereikbaar tijdens de stamtijden en minsten voor 7u36 bij een volledige dag en 3u48 
voor een halve dag (exclusief een pauze van 30 minuten tussen 12:00-14:00). 

7. Welzijnswetgeving  
 

Op vlak van welzijn bepaalt de wetgeving de volgende zaken:  
 

• de werkgever moet de werknemer beschermen tegen psychosociale risico’s en moet 
specifiek maatregelen nemen om te voorkomen dat de telewerker geïsoleerd raakt ten 
opzichte van de rest van de arbeidsgemeenschap in de onderneming. De werkgever moet de 
telewerker in de gelegenheid stellen regelmatig collega’s te ontmoeten en hij moet ervoor 
zorgen dat de telewerker toegang heeft tot informatie betreffende de onderneming. Daartoe 
kan de werkgever de telewerker vragen om naar de onderneming te komen;  

• de werkgever moet de telewerker informeren over het ondernemingsbeleid ten aanzien van 
veiligheid en gezondheid op de werkplek, en in het bijzonder omtrent de eisen inzake 
beeldschermapparatuur. De telewerker van zijn kant moet het beleid uitvoeren;  

• de interne preventiedienst van de werkgever heeft toegang tot de werkplek van de 
telewerker om in geval van noodwendigheid na te gaan of de geldende regelingen inzake 
veiligheid en gezondheid op een correcte manier worden toegepast. Indien het telewerk 
wordt verricht in een bewoond lokaal, moet een dergelijk bezoek van tevoren worden 
aangekondigd en moet de telewerker ermee hebben ingestemd. De telewerker kan een 
inspectiebezoek van dezelfde diensten aanvragen;  

• voor de preventieadviseur verbonden aan een externe dienst voor preventie en bescherming 
op het werk is er echter niets voorzien zodat hij, gelet op de grondwettelijk gewaarborgde 
onschendbaarheid van de woning, volledig afhankelijk blijft van de goodwill van de 
telewerker om de woning te kunnen betreden.  

 
De welzijnswet is integraal van toepassing op de telewerker. Dit vormt enigszins een probleem 
omdat die wet niet op de situatie van de telewerker telewerker is afgestemd. De werkgever moet er 
volgens deze wetgeving op toezien dat de voorschriften met betrekking tot verluchting, sanitaire 
voorzieningen, brandveiligheid, de ruimtes waar de telewerker werkt, enz. worden nageleefd.  
 

8. Procedure bij ziekte of privéongeval  
 

In geval van ziekte of privéongeval bij het afgesproken telewerk, volg je de procedure ziektemelding 
zoals op het extranet (idem ziektemelding zonder telewerk). 
De bepalingen van het ziektereglement, opgenomen in het arbeidsreglement, blijven onverminderd 
van toepassing.  
 

9. Arbeidsongevallen  
 

Het ongeval overkomen aan de telewerker wordt, behoudens tegenbewijs, geacht overkomen te zijn 
tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst:  

• wanneer het ongeval gebeurt op de plaats dat bij ons gekend is als je verblijfplaats.  



• wanneer het ongeval gebeurt tijdens de periode van de dag die schriftelijk voorzien werd als 
de periode waarin arbeid kan verricht worden. Bij ontstentenis van dergelijke vermelding in 
de schriftelijke overeenkomst zal het vermoeden van toepassing zijn tijdens de werkuren die 
de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou 
tewerkgesteld zijn.  

 

10. Andere verplichtingen van de telewerker  
 

• De telewerker dient zijn/haar werkplaats thuis zo in te richten dat hij/zij het takenpakket dat 
werd overeengekomen, op een succesvolle manier kan uitvoeren.  

• De telewerker dient de nodige maatregelen te nemen dat hij/zij ongestoord kan werken en 
dient tijdens de uren telewerk werk en privé gescheiden te houden. Multitasking en 
tegelijkertijd op de kinderen letten, huishouden doen, klussen opknappen, … is niet 
toegestaan.  

• Voor elke dag telewerk zal de medewerker het nodige doen opdat zijn/haar collega’s de 
nodige informatie hebben om hun werkzaamheden uit te voeren.  

• De telewerker is gehouden de instructies van de leidinggevende op te volgen en gaat 
akkoord dat de prestaties die hij/zij thuis verricht gecontroleerd en geëvalueerd worden.  

• Rapportering: na elke dag telewerk zal de medewerker aan zijn/haar leidinggevende de taken 
die hij/zij die dag heeft verricht rapporteren, op de wijze zoals vermeld in het 
aanvraagdocument.  

• De telewerker dient met zijn/haar leidinggevende af te stemmen of er vertrouwelijke 
dossiers naar huis meegenomen kunnen worden.  

• De telewerker verbindt er zich toe om de interne preventiedienst toegang te verlenen tot de 
plaats waar het telewerk wordt verricht, onder de voorwaarden zoals aangegeven onder 
paragraaf 7, om de correcte toepassing van de wetgeving na te gaan.  

 

11. Noodzakelijke uitrusting  
 

De telewerker moet beschikken over:  

• Een computer ter beschikking gesteld door de zone die in staat is om een veilige verbinding 
te maken met het zonale netwerk.  

• Zij die een laptop gebruiken op het werk, gebruiken deze bij telewerk.  

• Een internetaansluiting.  

• De computer is uitgerust met teams en de werknemer verbindt zich ertoe teams (of andere 
opgelegde software) ook te gebruiken.  

• Eventuele apparatuur of andere hulpmiddelen (vb. apart toetsenbord, muis, beeldscherm, 
ergonomische stoel, …) die het mogelijk maken de beeldschermwerkpost zo ergonomisch 
mogelijk in te richten. Deze apparatuur of andere hulpmiddelen worden niet door de zone 
ter beschikking gesteld.  

• De telewerker zorgt dat zijn werk telefoontoestel op de telewerkdag doorverbonden is naar 
een GSM of vast toestel telewerker waar hij/zij altijd bereikbaar is.  

 



 

12. Kosten  
 
De zone voorziet aan zijn werknemers die aan telewerk doen geen vergoeding. De zone heeft op 
01/01/2021 de maaltijdcheques verhoogd om ook de niet telewerkende personeelsleden dezelfde 
voordelen toe te kunnen kennen. 

 

13.  Verplaatsingskosten  
Indien het personeelslid aan telewerk doet, zal er geen fietsvergoeding of een andere 
verplaatsingsvergoeding aanvaard worden.  
 

14. Mogelijke knelpunten  
• Telewerk mag de dienstverlening niet verminderen. 

• Telewerk kan enkel lukken als iedereen zich aan deze minimale afspraken houdt.  

• We zoeken naar manieren om de onderlinge dynamiek, teamspirit te behouden/verbeteren. 
De geregelde overlegmomenten zijn in dit kader nog meer nodig.  

• We zorgen dat voor de collega op de werkvloer de werkdruk niet stijgt  

• Telewerk houdt risico’s in als we dossiers mee naar huis nemen : GDPR, vertrouwelijke info 
niet delen of lokaal opslaan op de huiscomputer. Ook hier verwachten we dat iedereen zich 
aan de afspraken houdt!  

 

15. Sancties  
Bij het niet naleven van de hierboven beschreven richtlijnen en afspraken kan aan de werknemer de 
mogelijkheid tot telewerken tijdelijk of definitief ontzegd worden of kan aanleiding geven tot een 
tuchtonderzoek. 
  

16. Stopzetting van het telewerk  
De overeenkomst telewerk kan door elk van de partijen schriftelijk opgeheven worden, zonder 

opzeggingstermijn of -vergoeding. 

 

Handtekening personeelslid voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’ 

……………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening personeelslid ………………………………………………………… 

 

Handtekening zonecommandant……………………………………………………. 


