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Thema = t elewerk voor beeldschermwerkers 
(dankzij Corona)

• Corona zorgde voor snelle 
overschakeling naar telewerk

• In privé :  CAO’smoeten zorgen 
voor wetgevend kader

• Binnen de VO al veel langer 
toegepast onder de noemer “Het 
nieuwe werken” met daarbinnen 
het  “Plaats- en Tijdsonafhankelijk” 
werken (PTOW), ondertussen 
“hybride werken” genoemd



Inva lshoek : diversit eit  



Waarom diversit eit  ? 

VO heeft maatschappelijke voortrekkersrol en wil 
afspiegeling zijn van de maatschappij 

Streefcijfer mbt werknemers met arbeidshandicap of 
chronische ziekte 

Telewerk/ hybride werk als opstap naar hogere 
arbeidsparticipatie

Vaak tewerkgesteld in administratieve functie, met risico 
beeldschermwerk



Voor de VO een aantal zaken 
in kaart  brengen om proces 
en beleid tav medewerkers 

met handicap of chronische 
ziekte te optimaliseren.

Inspiratie bieden aan en kennis 
verhogen bij werkgevers en 
collega-ergonomen om na te 
denken over een inclusief 
telewerkbeleid ttz rekening 
houden met alle werknemers 

Doelst ellingen

Dubbel
doe l



Arbeidshandicap : Quid ?



“
“

Elk langdurig en belangrijk probleem van deelname 
aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het

samenspel tussen functiestoornissen van mentale, 
psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard,

beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en 
persoonlijke en externe factoren. (definitie VDAB)



Toepassing in de VO

Ruime definitie : handicap en chronische ziekte :
Zowel personen met een erkenning door een externe instanties (zoals 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en VDAB), maar er is 
ook een interne, meer laagdrempelige erkenning mogelijk voor werknemers 
met chronische ziekte

Maw : een participatieprobleem dat ontstaat door
• Aangeboren functiestoornis
• Verworven (binnen VO chronische ziekte apart vermeld)



Part icipa t ie garanderen op de werkvloer

Europese Richtlijn 2000/78/EG tot instelling 
van een algemeen kader voor gelijke 

behandeling in arbeid en beroep hanteert het 
begrip “redelijke aanpassing”

In Vlaanderen opgenomen in decreet van 
8 mei 2002 inzake 

Evenredige Arbeidsdeelname 

Passende maatregelen die in een concrete 
situatie en naargelang de noden van de 

persoon worden getroffen en niet onredelijk 
zijn voor werkgever

Elke verandering in het takenpakket of de 
werkomgeving die nodig is om iemand met 

een handicap in staat te stellen te solliciteren, 
een functie uit te oefenen en er beter in te 

worden, en een opleiding te volgen



Redelijke
aanpassingen
(bron Unia)

materieel
 immaterieel
 organisatorisch



Quid ergonomie ?

Ergonomie an sich is geen redelijke aanpassing, is 
verankerd in de welzijnswet

MAAR : de arbeidspostaanpassing ikv redelijke 
aanpassing moet voldoen aan ergonomische 
werkpostopstelling. 

“Standaard” adviezen/ richtlijnen mbt werkplek-
inrichting volstaan vaak niet – tijd voor meer 
gericht onderzoek 



Er volgt een 
multidisciplinaire

aanpak, 
naargelang noden 
van werknemer, 
DDB faciliteert

gesprek

Afspraken worden 
geformaliseerd in een 
“integratieprotocol”

Bespreking tijdens 
functionerings-

gesprekmet 
leidinggevende

In aantal gevallen 
opvolging door 

arbeidsarts

Werknemer 
kan ook zelf 

initiatief 
nemen om 

aanpassing te 
vragen bij DDB

Werknemers 
kunnen zich op 
vrijwillige basis 
aanmelden bij 

dienst 
Diversiteitsbeleid 

(DDB)

Hoe pakt  VO het  aan ?



?

Onderzoek : co llect ief (RA BSW) 
en aanvullend individuele 

werplekana lyse t huiswerkplek



Wanneer IP via  DDB : result a t en
Dat a  van de RA Beeldschermwerk van 2017-2020 (4.373 resp., 96 in doelgroep) + ident ieke RA BSW naar doelgroep

Hoger aandeel telewerk 

Betere scores voor werkplekuitrusting en werkhouding

Werkmethode : bewegen scoort niet goed= 
aandachtspunt, maar ook oorzaak analyseren (o.a. “Bias!”)



Result a t en individueel werkplekonderzoek 
(t huiswerkplek) (5wns)

Werkplekuitrusting : kwalitatief beter materiaal 
wanneer via advies DDB, mogelijkheid tot test  via team 
ergonomie, maar vaak ook leveranciers (zeer tevreden) 

Werkhouding : rol van experten die aan huis komen 
wordt positief ervaren (kine, expert mutualiteit , …) maar 
is niet gestructureerd (werk/ privé)
Aanvraag : bij aanwerving loopt het vlotter dan 
wanneer wn reeds in dienst is, rol HR/ leidinggevende 
heel belangrijk

Niemand wil voltijds thuis werken (psychosociaal 
welzijn)



?

Inzicht en



Cent ra lisa t ie bij DDB biedt  veel voordelen, maar 
het  blijft  een gedeelde inspanning met  posit ief 

result aa t  

Veel in-house expertise, maar ook coördinatie van externe contacten, gerichte 
oplossingen (maatwerk met gespecialiseerde kennis) ,…. 

Gesprek wordt gefaciliteerd, multidisciplinair overleg indien nodig (HR, leidinggevende, 
arbeidsarts, team ergonomie, externe expert,..) en aanpassingen worden doorgelicht en 
breder gekaderd. 

Thuiswerkplek wordt optimaal én ergonomisch ingericht (dankzij centralisatie van 
financiële tussenkomsten), nagenoeg identiek aan kantoorwerplek : biedt mogelijkheid 
om afwisselend aanwezig te zijn op werkvloer + positief effect merkbaar op klachten 



Mult idisciplina ir overleg met  expert en, 
geen so lo  act ie (Bron fo t o  : linkedin, credit s t o

Christ opher Ca t t : # EnabledEnt repreneur # inlcusionanddiversit y)



Inclusie gaat over gelijkwaardigheid 
(en dat ligt soms moeilijk in teams)

• WG heeft verantwoordelijkheid mbt
uitrusting thuiswerkplek : kwalitatief 
hoogstaande standaard arbeids-
middelen als vertrekpunt, is goed voor 
iedereen (zie ook Universal design)

• Maatwerk indien nodig : redelijke 
arbeidspostaanpassingen blijven 
waarborgen !

INCLUSIEF TELEWERKBELEID  



Pro-act ief zijn is niet  a lt ijd eenvoudig

• Bereikbaarheid van doelgroep: vrijwillige melding wegens GDPR, niet 
iedereen is gekend

Beleidsmatige oplossing gevonden : RA BSW aanpassen ! 

• Technische updates, materiaal tijdig vervangen bij slijtage of nieuwe 
technologie(schroom bij werknemers om beter model te vragen)

Beleidsmatige aanpak nog uit te werken
Kennisdeling met experten in specifieke arbeidsmiddelen



Inclusie is niet  a lt ijd high t ec én duur 
(bron fo t o  onbekend)



Rolverdeling op t e nemen in 
a fsprakenkader mbt t elewerk 

 Rol van leidinggevende
• Faciliteert mee de redelijke aanpassingen, kan snel noden capteren

 Rol voor preventieadviseur ergonomie: ja, zeker !
• Adviserend tav standaardarbeidsmiddelen
• Lid van multidisciplinair overleg mbt individuele aangepaste werkplekken
• Monitoring via RA BSW (dus zorg voor aangepaste RA !)



Hulp nodig ? 

VDAB Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (TOM) : 
https:/ / www.vdab.be/ experts-arbeidsbeperking

Werkbaarheidscheques : 
https:/ / www.werkbaarwerk.be/ werkbaarwerk/ telewerken
• een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen;
• en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting;

begeleiding kan ook inhouden:  uitwerken van een telewerkbeleid.

https://www.vdab.be/experts-arbeidsbeperking
https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/telewerken


?

Hebben jullie nog vragen?



??
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