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Inleiding  
Medio maart van dit jaar kwam het kabinet met het dringende advies aan werkgevers 
en werknemers om zoveel mogelijk thuis te werken. Een oproep waar grootscheeps 
gehoor aan is gegeven. 

Thuiswerken is niet nieuw. Binnen sommige werkgevers bestonden al mogelijkheden tot 
thuiswerken. Het collectief thuiswerken op verzoek van de werkgever, of als uitvloeisel 
van overheidsmaatregelen, kenden we niet, of in ieder geval niet in deze omvang.

Het op grote schaal thuiswerken noopt tot het stellen van regels. Immers heeft een 
werkgever de verplichting om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek 
en zal hij daarmee dus ook achter de voordeur zijn invloed moeten kunnen uitoefenen. 
Bovendien heeft het recente thuiswerken gezorgd voor nieuwe situaties. Ook deze 
nieuwe situaties en inzichten kunnen ervoor zorgen dat werkgevers ten aanzien van de 
thuiswerksetting eisen aan hun werknemers willen stellen.

De regels en eisen kunnen worden opgenomen in een protocol. Behalve de basisregels 
voor het thuiswerken, kunnen in een protocol ook de (gedrags)regels ten aanzien 
van het thuiswerken worden opgenomen, zoals de regels bij video-vergaderen, de 
werktijden, de omgang met bedrijfsmiddelen en bedrijfsgegevens, et cetera. Regels zijn 
bovendien nodig om te kunnen handhaven.
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Uitgangspunten thuiswerken 
De werkgever dient zorg te dragen voor een veilige en gezonde werksetting. Om dit te 
realiseren kan de werkgever zijn wettelijke ‘instructierecht’ gebruiken. Op basis daarvan 
mag de werkgever namelijk aan de werknemer die onder zijn gezag werkzaam is 
instructies geven. 

Welke eisen werkgevers kunnen stellen aan werknemers, hangt af van meerdere 
omstandigheden, waaronder de functie van de werknemer en de bedrijfscultuur. De 
ene werkgever zal het misschien niet uitmaken hoe iemand werkt en hoogstens als 
regel willen hanteren dat je een beetje rekening houdt met je collega’s. De andere 
werkgever zal wellicht wel meer hechten aan de vorm, zeker als de betrokken 
werknemers bijvoorbeeld ook veel met externen contact onderhouden. Behalve de 
geloofwaardigheid van de regels, kunnen sommige regels op gespannen voet komen 
met de persoonlijke levenssfeer van medewerkers. Ook hierin dient de werkgever wel 
een evenwicht te zoeken.

Maatwerk
Kort en goed gaat het om maatwerk. Met ons model thuiswerkprotocol bieden we 
een praktisch kader op basis waarvan iedere werkgever tot een voor zijn organisatie 
passende en hanteerbare set van afspraken kan komen. 

Voorts verdient nog het volgende opmerking. 

Afhankelijk van wat geregeld wordt in het thuiswerkprotocol, kan de Ondernemingsraad 
nog instemmingsrecht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als het protocol van de 
gebruikelijke werktijden afwijkende afspraken bevat en/of een nadere invulling van 
regels omtrent de arbeidsomstandigheden. Tevens geldt dat een regeling ter zake van 
waarneming / controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties eveneens instemming 
van de Ondernemingsraad behoeft. 

Tot slot zijn er verschillende mogelijkheden om een werknemer te binden aan uw 
thuiswerkprotocol. De binding kan collectief gerealiseerd worden via een algemeen 
geldend protocol, maar kan ook op individueel niveau via een (individuele) 
thuiswerkovereenkomst.

Heb je met betrekking tot het protocol nog vragen? Neem dan gerust contact op met
Marleen Koeslag of Geeke Hissink. 
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MODEL THUISWERKPROTOCOL

Artikel 1:  Definities

1.1  In dit protocol wordt verstaan onder: 

• Werkgever: ******

• Werknemer: ******

• Thuiswerken: het vanuit de woning[1] van de werknemer verrichten van de 
bedongen werkzaamheden voor werkgever

• Structureel: volgens op voorhand vaststaande dagen of uren per week 

• Incidenteel: zonder regelmaat en/of op voorhand vaststaande dagen of uren

Artikel 2: Algemeen 

2.1 Het Thuiswerkprotocol heeft als doel regels te stellen over thuiswerken. 

2.2 Het Thuiswerkprotocol en de hierin bepaalde regels bevatten de voorwaarden en  
 wederzijdse verplichtingen waaronder het thuiswerken plaatsvindt.

2.3 Thuiswerken kan zowel structureel als incidenteel. 

2.4 Thuiswerken kan zowel op verzoek van werknemer als op verzoek van werkgever.

2.5 Zowel het thuiswerken op verzoek van werkgever, als op verzoek van werknemer,  
 leveren geen recht op thuiswerken voor de werknemer op[2].  

Artikel 3: Thuiswerken op verzoek van werkgever

3.1 Werkgever kan werknemer vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen  
 verplichten om deels of geheel, voor een al dan niet al vooraf te bepalen periode,  
 thuis te werken.

3.2 Een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is in ieder geval aanwezig op het             

 moment dat Werkgever uitvoering dient te geven aan (tijdelijke)     
 overheidsmaatregelen.

3.3  Een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang kan ook gelegen zijn in financiële en/ 
 of organisatorische overwegingen, als ook de verplichtingen van werkgever op  
 grond van de Arbeidsomstandighedenwet. 

1 De bepaling kan aangevuld worden met andere werkplekken buiten de werkgever, zoals een externe vergaderlocatie en/of een 
horecagelegenheid, mits de werknemer in die situatie de veiligheid van de bedrijfsinformatie kan borgen (geen onbeveiligde wifi, 
geen mogelijkheid tot meelezen en het niet voeren van vertrouwelijke gesprekken).

2 De rechtbank Gelderland heeft op 16 juni 2020 (ECLI:NL:RBGEL:2020:2954) geoordeeld dat het zeer algemeen geformuleerde 
overheidsadvies over ‘zoveel mogelijk thuis werken’ niet zo ver ingrijpt op de specifieke rechtsverhouding tussen werknemer en 
werkgever dat werknemer daaruit een recht op thuiswerken kan putten.
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3.4  In geval de verplichting tot thuiswerken ziet op een deel van de arbeidsomvang,  
 houdt Werkgever bij het aanwijzen van thuiswerk- en kantoordagen zoveel   
 mogelijk rekening met de wensen van werknemer.

Artikel 4:  Thuiswerken op verzoek van werknemer[3]

4.1 Iedere werknemer kan een verzoek tot thuiswerken doen. 

4.2  Thuiswerken is slechts mogelijk na toestemming van persoon/functie en dient   
 vooraf te worden afgestemd.

4.3  Werknemer dient een verzoek in om thuis te werken bij persoon/functie. 

4.4 Het thuiswerkverzoek wordt beoordeeld op basis van onder andere de    
 geschiktheid van de thuiswerkplek, de beschikbare apparatuur, ***.    
 Bij de beoordeling of en in welke omvang (structureel of incidenteel) werknemer  
 thuis kan werken, kan tevens waarde toekomen aan de functie en/ of    
 arbeidsomvang van Werknemer. In ieder individueel geval zal zelfstandig worden  
 geoordeeld of het mogelijk is om thuis te werken en in welke omvang.

4.5 Werkgever is bevoegd om de toestemming om thuis te werken en in welke   
 omvang, op elk moment te wijzigen of in te trekken. 

4.6 OPTIONEEL: Functies waarbij het niet zonder meer mogelijk is om (structureel)  
 thuis te werken zijn: 

• Administratief

• ***

UITGEBREIDE BEPALING:
4.1. Werknemer kan Werkgever verzoeken om thuis te werken, indien Werknemer ten  
 minste 26 weken in dienst is.

 ALTERNATIEF:

 In afwijking van het bepaalde in de Wet flexibel werken kan iedere Werknemer  
 een verzoek tot thuiswerken doen.

4.2 Werknemer kan een verzoek tot thuiswerken slechts één keer per jaar doen.

4.3 Werknemer dient zijn verzoek tot thuiswerken minimaal 2 maanden voor de   
 ingangsdatum van het thuiswerken schriftelijk bij Werkgever in onder opgave van  
 het tijdstip van ingang. 

4.4 Werkgever kan werknemer vragen zijn verzoek nader te onderbouwen met   
 informatie over: 

• de geschiktheid van de thuiswerkplek; 

3 De wet flexibel werken is niet van toepassing op een werkgever met minder dan 10 werknemers.
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• welke faciliteiten Werknemer nodig heeft om gezond en veilig thuis te kunnen 
werken; 

• hoe werknemer zijn werkzaamheden en/of productie verantwoordt; 
• hoe werknemer de waarden van Werkgever kan blijven uitdragen.

4.5 Werknemer kan niet meer dan aantal% van zijn wekelijkse arbeidsomvang   
 thuiswerken. Het thuiswerken geschiedt als uitgangspunt op vaste tijdstippen /  
 dagen. 

4.6 Werkgever pleegt desgewenst overleg met werknemer over diens verzoek.

4.7 Werkgever reageert schriftelijk binnen 4 weken op het verzoek[4]. Indien    
 werkgever niet een maand voor het beoogde tijdstip van ingang     
 van de aanpassing op het verzoek heeft beslist, wordt het verzoek van de   
 werknemer geacht te zijn toegewezen.

4.8 Bij afwijzing van het verzoek motiveert Werkgever zijn beslissing en bespreekt dit  
 met Werknemer.

4.9 Bij toewijzing van het verzoek is Werkgever bevoegd zijn beslissing te herzien op  
 grond van na die beslissing opgekomen belangen.

4.10 Toewijzing van het verzoek is geen verworven recht. Het staat Werkgever vrij om  
 wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het thuiswerken met    
 inachtneming van 14 dagen te beëindigen[5].

4.11 OPTIONEEL: Functies waarbij het niet mogelijk is om thuis te werken zijn: 

• Administratief

• ***.

Artikel 5:  De Thuiswerkplek 

5.1 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet Werkgever zorgen voor   
 gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. 

5.2 Werkgever en Werknemer dragen er gezamenlijk zorg voor dat de thuiswerkplek  
 voldoet aan de eisen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit.

5.3 Werknemer verklaart voorts op de hoogte te zijn van de eisen die vanuit de   
 Arbowetgeving aan de thuiswerkplek gesteld worden. Deze informatie is vindbaar  
 voor werknemers op ***[6].

4 De wet flexibel werken bepaalt ten aanzien van een verzoek van een werknemer tot thuiswerken: De werkgever overweegt het 
verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsplaats en pleegt overleg met de werknemer indien hij het verzoek afwijst.

5 Op grond van artikel 12 lid 13 van de Wet flexibel werken is de werkgever bevoegd de beslissing op het verzoek van werknemer te 
herzien op grond van een ‘gewone’ belangenafweging (vergelijk artikel 4.9).

6 https://www.arboned.nl/uploads/inline/ArboNed_Thuiswerken.pdf
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Artikel 6:  Inrichting van de Thuiswerkplek 

6.1 Werkgever stemt met Werknemer af op welke wijze de thuiswerkplek wordt   
 ingericht en in hoeverre Werknemer daarbij gebruik kan maken van    
 eigendommen van Werkgever[7]. Hierbij speelt mede een rol de mate    
 waarin Werknemer thuiswerkt (structureel/incidenteel) en de taken /    
 werkzaamheden van Werknemer.

6.2 Eisen die aan de thuiswerkplek worden gesteld zijn: 
• Voldoende werkruimte
• Voldoende bewegingsruimte
• Een afgesteld bureau
• Een afgestelde bureaustoel
• Goede en afdoende verlichting
• OPTIONEEL: Goede klimaatcontrole en/of ventilatie
• Een goed werkende computer- beeldscherm 
• Een goed werkend toetsenbord
• Een goed werkende muis
• Een afsluitbare kast om eigendommen / dossiers Werkgever op te bergen
• OPTIONEEL: Een printer
• OPTIONEEL: Webcamera
• OPTIONEEL: Een telefoon
• OPTIONEEL: Antivirussoftware
• ***

6.3 OPTIONEEL: Werkgever verstrekt Werknemer een lijst met eisen die worden   
 gesteld aan de thuiswerkplek. Werknemer verklaart door ondertekening van de  
 lijst te kunnen voldoen aan de eisen. 

6.4 Eventuele veranderingen met betrekking tot de thuiswerkplek zal Werknemer   
 direct melden bij Werkgever. 

6.5 Werkgever neemt de redelijke kosten voor de inrichting van de thuiswerkplek tot 
een maximum van X bedrag voor zijn rekening. 

ALTERNATIEF:

6.6 Werkgever stelt een vergoeding van X bedrag ter beschikking aan Werknemer  
 voor de inrichting van de thuiswerkplek.

6.7 Werknemer is gehouden om de uit het in het vorige lid bedoelde budget   
 aangeschafte zaken en/of de apparatuur en/of het meubilair zorgvuldig te   
 gebruiken.

7 De werknemer kan zelf zorgdragen voor een bureau, bureaustoel en computer, of kan deze spullen verstrekt krijgen van de 
werkgever.
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6.8 OPTIONEEL: Werknemer is gehouden om bij einde van het thuiswerken de   
 aangeschafte zaken en/of de apparatuur en/of het meubilair te retourneren aan  
 Werkgever. In plaats hiervan kan Werkgever ook een redelijke vergoeding   
 bedingen, afhankelijk van de economische waarde van de zaken en/of de   
 apparatuur en/of het meubilair.

Artikel 7: Controle Thuiswerkplek

7.1 Werknemer staat toe dat Werkgever controleert of de thuiswerkplek voldoet aan  
 de in de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorwaarden en eisen. 

7.2 Deze controle kan zowel fysiek plaatsvinden, als digitaal, in die zin dat    
 Werknemer foto’s stuurt van de thuiswerkplek.

7.3 Indien en voor zover Werkgever constateert dat de thuiswerkplek niet voldoet   
 aan de daaraan te stellen eisen, zoals beschreven in het voorgaande artikel, zal  
 Werkgever werknemer hierover informeren. Tevens wordt Werknemer in de   
 gelegenheid gesteld om de noodzakelijke wijzigingen / aanpassingen    
 door te voeren. Blijft Werknemer hiermee in gebreke, dan iWerkgever    
 gerechtigd om de toestemming tot thuiswerken te onthouden / in te trekken. 

7.4 OPTIONEEL: Om de veiligheid van het netwerk te waarborgen en toe te zien op  
 een zorgvuldig internetgebruik, worden van tijd tot tijd controles     
 uitgevoerd. Hiernaast wordt toegezien op de technische integriteit en    
 beschikbaarheid van de infrastructuur en diensten. De algemene controle   
 beperkt zich in beginsel tot verkeersgegevens van het e-mail- en internetgebruik.  
 Controle van e-mail en internetgebruik vindt in beginsel plaats op het niveau van  
 getotaliseerde gegevens. Deze gegevens zijn niet herleidbaar zijn tot een   
 persoon.

7.5 De gegenereerde informatie op basis van de controles als genoemd in de vorige  
 artikelleden wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is. Gedurende deze    
 bewaarperiode zullen de gegevens slechts beschikbaar zijn voor <naam en   
 functie>. 

7.6 Los van eventuele controles, meldt Werknemer direct bij Werkgever indien niet  
 (of niet meer) aan de gestelde voorwaarden wordt (kan worden) voldaan en/of  
 als fysieke- of mentale klachten ontstaan die het gevolg zijn van het thuiswerken.
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Artikel 8:  Gedragsregels thuiswerken 

8.1 Op het thuiswerken zijn de huisregels/gedragscode van Werkgever onverminderd  
 van toepassing.

8.2 OPTIONEEL: Werknemer houdt zich aan de reguliere geldende werktijden   
 (conform arbeidsovereenkomst). Pauzes worden ook op de gebruikelijke   
 tijd genoten. 

8.3 OPTIONEEL: Werknemer is vrij zijn eigen werktijden te bepalen. 

8.4 Werknemer zorgt dat hij bereikbaar is voor zowel collega’s als derden gedurende  
 zijn werktijden, althans door Werkgever te bepalen tijdvakken. Werknemer   
 informeert Werkgever in geval van tijdelijke onbereikbaarheid.

8.5 Werknemer communiceert met collega’s en/of externen / relaties / klanten via  
 e-mail en/of telefoon. 

8.6 Ten aanzien van het gebruik van de mobiele telefoon en het internet wordt   
 verwezen naar het geldende Internetprotocol en/of Handleiding mobiele telefoon.

8.7 Werknemer zorgt voor een professioneel en verzorgd voorkomen en een neutrale  
 achtergrond in een rustige omgeving, voornamelijk tijdens een videogesprek   
 zowel intern (met collega’s) als extern.

8.8 Werknemer neemt tijdig, uiterlijk 5 minuten vóór aanvang, deel aan online   
 meetings en zorgt voor punctualiteit ten aanzien van alle afspraken.

8.9 Werknemer neemt voldoende maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden  
 kunnen beschikken / meelezen / horen van (gevoelige) bedrijfsinformatie.   
 Daartoe vereist Werkgever dat Werknemer de fysieke en digitale werkomgeving  
 voldoende beveiligd, door:

• te allen tijde de computer te vergrendelen als er geen werkzaamheden 
uitgevoerd worden of bij afwezigheid;

• geen gebruik te maken van openbare printers;
• geen gebruik te maken van een onbeveiligde wifi verbinding;
• (gevoelige) bedrijfsinformatie op te bergen in een af te sluiten opbergruimte, 

dan wel op een niet voor onbevoegden toegankelijke plaats.

8.10 Bij vermoeden van een datalek of bij verlies of diefstal van mobiele    
 gegevensdragers of documenten met vertrouwelijke informatie dient Werknemer  
 dit direct te melden bij persoon/functie van Werkgever.

8.11 OPTIONEEL: Het is Werknemer niet toegestaan om in openbare ruimtes te   
 werken.
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Artikel 9: Controleren werknemer[8] 

9.1 Tussen Werkgever en Werknemer kunnen afspraken worden gemaakt met   
 betrekking tot de verantwoording van de werkzaamheden / productiviteit van   
 Werknemer. 

9.2 Om systeem- en netwerkbeveiliging te waarborgen en bedrijfsgeheimen te   
 beschermen, is Werkgever bevoegd het e-mail en internetgebruik van    
 Werknemers te controleren.

9.3 Ten aanzien van het gebruik van e-mail en internetgebruik wordt verwezen naar  
 het E-mail en Internetprotocol.

9.4 Bij het controleren op het gebruik van e-mail en internet, worden de    
 privacyregels (AVG) in acht genomen. 

Artikel 10: Sancties

10.1 Bij handelen in strijd met dit protocol, het bedrijfsbelang of de algemeen   
 geldende normen en waarden voor het thuiswerken, kunnen afhankelijk van   
 de aard en de ernst van de overtreding maatregelen worden getroffen.

10.2 Hierbij gaat het om disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen zoals het   
 intrekking van de toestemming tot thuiswerken, waarschuwing, overplaatsing,   
 schorsing en beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Artikel 11: Overig

11.1 Als Werknemer op de thuiswerkdag ziek is, zal hij dit volgens de gebruikelijke   
 procedures en tijdig melden en gelden de gebruikelijke (controle)voorschriften.

ALTERNATIEF

11.2 Het protocol is van toepassing op alle werknemers binnen ***.

 Dit protocol wordt aangemerkt als een aanvulling op de tussen Partijen geldende  
 arbeidsovereenkomst.

ALTERNATIEF

11.3 Werknemer verklaart de regeling te hebben ontvangen en kennis te hebben   
 genomen van de inhoud, alsmede daarmee akkoord te gaan[9].

8 Het controleren van werknemers is mogelijk. Het is echter van belang dat de privacyregels in acht worden genomen. Een werk-
gever dient een gerechtvaardigd belang (dat zwaarder weegt dan het belang op privacy) te hebben voor het controleren van de 
werknemer. Daarnaast moet de werknemer geïnformeerd zijn op welke wijze er wordt gecontroleerd en werkgever moet passende 
maatregelen nemen om de inbreuk op de privacy te minimaliseren. Het komt aan op een individuele toets.
Bij de ondernemingsraad dient vooraf instemming te worden gevraagd.
Het niet naleven van de AVG kan leiden tot  een schadevergoeding en/of boete. 
 

9 Het protocol kan op werknemersniveau worden overeengekomen, of collectief gelding krijgen. Mogelijk dat het protocol nog voor 
instemming voorgelegd moet worden aan de Ondernemingsraad. 
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