
Thuiswerken biedt voordelen zoals meer vrijheid, een hogere productiviteit en betere werk-privébalans, maar er zijn ook 

valkuilen. Belangrijk om te weten wat die valkuilen zijn en daar mee om te gaan. 

THUISWERKEN, EEN LAST OF EEN ZEGEN? 

OVERCOMPENSEREN 

Door thuiswerken neemt de zichtbaarheid van het werk af. Werknemers zijn niet meer 8 uur fysiek aanwezig. Dat kan bevrijdend voelen, doordat werknemers hun eigen tijd kunnen 
indelen, maar heeft ook een keerzijde. Als een werknemer thuis de laptop om 17.00 uur dichtklapt, is er niemand die heeft gezien dat hij werkelijk een volle dag heeft gewerkt. Nie-
mand wil gezien worden als iemand die er de kantjes vanaf loopt, waardoor mensen geneigd zijn meer uren te werken. Dit kan soms extreme vormen aannemen, wanneer werkne-
mers elkaar tot laat in de avond bellen en mailen, waardoor de werk-privébalans verder onder druk komt. Beperk het werken ’s avonds en in het weekend zoveel mogelijk. Er is 
hier een rol weggelegd voor de leidinggevenden.  

GEBREK AAN SOCIALE CONTACTEN 

In het algemeen is één van de meest gehoor-
de klachten van mensen die langere tijd thuis-
werken, het gebrek aan sociale contacten en 
een verlies van verbondenheid.  Medewerkers 
kunnen zich eenzaam voelen en zelfs emotio-
nele klachten ervaren, zoals somberheid of 
neerslachtigheid. De sociale steun (van colle-
ga’s en de leidinggevende) is een belangrijke. 
De gezelligheid op kantoor ontbreekt momen-
teel. Deze energiebron valt weg als de sociale 
interactie op de werkplek wegvalt. De nieuwe 
technologie kan veel goedmaken (MS Teams, 
WhatsApp, ed). Blijf vooral de komende tijd 
verbonden met collega’s en management. 

GRENS TUSSEN PRIVÉ EN WERK VERVAAGT 

Als het werkdomein het privédomein binnendringt, kan dat 
leiden tot ‘blurring’. De grens tussen privé en werk vervaagt. 
Als er geen psychologische afstand worden genomen van 
werk en privé, verliest de functie rust en herstel. Het continue 
‘aanstaan’ zorgt ervoor dat werknemers geen afstand krijgen 
van het werk. Het hoofd blijft alert en het lijf blijft stresshor-
monen produceren en zowel hoofd als lijf kunnen dan de 

nachtrust verstoren.  

Blurring is te voorkomen door scherp de grens te trekken 
wanneer en waar er wordt gewerkt. Zorg voor structuur! 
Neem het werk bijvoorbeeld niet mee naar een plek waar 
normaal gesproken ontspant wordt. Zorg voor een plek 
waar u ongestoord kunt werken als dit mogelijk is. Ideali-
ter een kamer waarvan de deur dicht getrokken kan wor-
den na een werkdag. Bestempel op zijn minst een hoek 
in de kamer als ‘werkhoek’, die dan ook alleen gebruikt 
wordt om te werken.  



Zorg voor een goede thuiswerkplek, beweeg en eet gezond, zorg voor een goed dagritme. 

MAAK WERK VAN JE THUISWERKPLEK! 

DAGRITME 

Thuiswerken kan een aanslag zijn op het normale werkritme en het sociale leven. Behandel de dagen als gewone werkdagen, dus: douchen en aankleden, grenzen aangeven aan 
familieleden of huisgenoten, lunchen, tijdens pauzes even een frisse neus halen en zoveel mogelijk de werkdag volgen. Dat laatste houdt in dat men ook tijd moet nemen voor pauzes 
en liefst ook echt een moment aanmerkt als einde van de werkdag. Te lang achtereen ingespannen en gefocust werken, gaat ten koste van creativiteit, productiviteit en leidt tot een 
verhoogde kans op spanningsklachten. Werk in de avonden niet door, maar maak bewust tijd voor ontspanning zodat men ook een goede nachtrust krijgt. Doe desgewenst een ont-

spannings-/mindfullness-oefening voor het slapen gaan. Ga op tijd naar bed. Het is belangrijk om te kunnen herstellen van de dag.  

ERGONOMIE: THUISWERKPLEK INRICHTEN 

Niet iedereen heeft thuis een volledig ingerichte 
werkplek. Daardoor werkt men bijvoorbeeld langdu-
rig aan de keukentafel met hun laptop. Dat gaat een 
tijdje goed, maar kan nek– en schouderklachten 
veroorzaken. De basis van een goede werkhouding 
is: de bovenbenen zijn ondersteund en de voeten 
staan goed op de vloer (of verhoging), de rug is 
recht, de onderarmen leunen op de goede armsteu-
nen of het werkblad. De bovenkant van het beeld-
scherm is iets onder ooghoogte. Als je geen kan-
toorstoel hebt, probeer dan op andere manieren je 
stoel wat te verhogen. Neem vooral regelmatig korte 

pauzes! 

BEWEEG EN EET GEZOND 

Gemiddeld genomen haalt 70% van de Nederlanders de 
bewegingsnorm in normale tijden (voor de corona-
maatregelen) niet. Nu mensen niet naar de sportschool/ -
vereniging kunnen en meer dan ooit thuiswerken, is het 
belangrijk werknemers te stimuleren in beweging te blijven. 
Door meer te bewegen voelen mensen zich namelijk fitter, 
productiever, meer ontspannen, minder gestrest en minder 
vermoeid. Dat heeft ook een positief effect op de weer-
stand. In beweging blijven tijdens het thuiswerken kan op 
verschillende manieren. Wissel het zitten elk half uur af met 
bewegen. Haal een glas water, een kop koffie, telefoneer 
lopend, doe een paar rek– en strekoefeningen. Alles om de 
spieren even los te maken. Gebruik de pauze om een wan-
deling te maken! Het eten van gezonde voeding heeft een 
positieve impact op zowel je fysieke als je mentale gezond-

heid. Gezond eten: 

Zorgt voor meer energie, een fit gevoel, betere presta-
ties, het beter met stress omgaan, bevordert je slaap, 
helpt om je gewicht op peil te houden, versterkt je immuun-
systeem en helpt het risico op bepaalde ziektes te verla-

gen. 


