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Bijzondere tijden 
In deze bijzondere tijd worden we gevraagd om thuis te werken. 
Voor veel mensen (zoals ikzelf) is thuiswerken vrij normaal, die 
doen dat vaker. Voor anderen is het nieuw en onwennig. Hoe zorg 
je dat je thuis aan werken toekomt? Hoe zorg je dat je effectief 
werkt? Hoe zorg je dat je zoveel mogelijk werk gedaan krijgt op 
een prettige manier? Hoe zorg je dat je contact houdt met je col-
lega’s? Wat voor hard- en software kun je gebruiken? Wat is de 
basis? 
 
In dit document geven we een aantal basistips. Het is onmogelijk 
om compleet te zijn, of voor iedereen toepasselijk. Sommige din-
gen vind je al vanzelfsprekend, andere punten zetten je misschien 
op een goed of nieuw spoor.  
Als je meer wilt weten of vragen wilt stellen, zou je je kunnen in-
schrijven voor een van onze webinars, op:  
thuiswerkcoach.online of frank-cs.nl  
 
Veel succes met dit document en we horen graag wat je er aan 
had! 
 
We splitsen de onderwerpen in dit lijstje in: 

Concentratie	2	
Contact collega’s	3	
Hardware	4	
Software	5	
Effectiviteit	6	
Leidinggeven	7	

 

 
 
Concentratie 
Het eerste wat mensen tegenkomen als ze beginnen met thuis-
werken is hoe ze zich kunnen concentreren. In veel kantoortuinen 
is dat al lastig, maar als thuis ook de kinderen nog rondrennen 
wordt dat een echte uitdaging. 
 
1. Aparte ruimte 
Als je een aparte ruimte hebt, ga daar dan zitten. Liefst met de 
deur dicht. Daar kun je natuurlijk wel het best afspraken over ma-
ken; 
 
2. Heldere afspraken 
Als je met meer mensen in een huis aanwezig bent, is het goed om 
afspraken te maken hoe je het regelt. Wie past op de kinderen, 
wie is aanspreekpunt waarvoor? Hoe lang wil je ongestoord door 
kunnen gaan? Wat betekent het als de deur dicht is? 
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Daarnaast is het belangrijk om een dagplanning te maken en je 
kinderen daarbij te betrekken. Inclusief huishoudelijke taken! 
Ook met je collega’s wil je heldere afspraken maken, zie verderop. 
 
3. Storende geluiden 
Voor mij is een essentieel onderdeel van thuiswerken de beschik-
baarheid van mijn noise-cancelling koptelefoon. Zodra er te veel 
geluid is doe ik die op, net zoals veel mensen in kantoortuinen dat 
doen. Gewone oortjes met een zacht muziekje helpen je ook af-
sluiten voor afleiding. 
 
4. Storende apps/websites 
Binnenkomende appjes, lekker een beetje browsen, TV op de ach-
tergrond aan… allemaal NIET doen. Zet je Whatsapp op stil, stel 
een werkblok aan tijd in, open alleen je werk gerelateerde sites en 
programma’s. 
 
5. Wandelen 
Zorg dat je ook even je zinnen verzet. Wandelen is altijd een goed 
idee, ook ‘normale’ tijden. Bij thuiswerken kun je dat combineren 
met je partner of kinderen, of juist gebruiken als brainstormtijd of 
om even tot jezelf te komen. 
 
 
 

 

 
Contact collega’s 
Veel zzp’ers vinden het eenzaam om hun collega’s weinig te ont-
moeten. Voor mensen die gewend zijn om op de locatie van hun 
werkgever (kantoor, school etc) te werken is het vanzelfsprekend 
collega’s tegen te komen. Totdat ze thuis moeten werken. 
 
6. Gewoon bellen 
Er is een soort normaal ontstaan, dat je collega’s die thuiswerken 
zo min mogelijk stoort. Daarnaast vinden steeds meer mensen het 
lastig anderen te bellen, ze sturen liever een mail of een app. 
Bel toch maar gewoon. Niet alles van je af mailen, maar gewoon 
even een kort gesprekje. En begin dan met een kletspraatje. Pas 
daarbij wel op dat je niet te lang over Corona door gaat… 
Maak wel heldere afspraken over elkaar bellen! 
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7. Dagstart 
Een dagstart kan enorm helpen voor de effectiviteit van je werk, 
maar is een belangrijk middel om contact te houden met je col-
lega’s. Spreek bijvoorbeeld af de je iedere dag om 9u begint met 
een Skype meeting over jullie activiteiten vandaag. Dan hou je ver-
binding met waar iedereen mee bezig is en dan wordt ook de 
drempel om iemand even te bellen veel lager. Je hebt elkaar ten-
slotte vandaag al gesproken.  
 
8. Video 
Gebruik onderling ook programma’s als Skype, Zoom en Face-
Time. Elkaar beter leren kennen door een kijkje ‘thuis’ te krijgen 
kan de samenwerking vergemakkelijken door elkaars gezicht te 
zien. Bovendien kan het helpen elkaar te begrijpen als je de situa-
tie van de ander ook ziet (heeft iemand bijvoorbeeld kleine kin-
deren die storen). 
 
9. Groepsapp 
Een groepsapp is heel effectief in snel dingen met elkaar te delen 
en elkaar op de hoogte te houden. Tegelijkertijd is het grote ge-
vaar van Whatsapp open hebben dat je enorm afgeleid wordt. Ei-
genlijk raden we deze dus af. Zie bij software voor samenwer-
kingsapps. 

 
 
Hardware 
Apparatuur schept de voorwaarden om thuis te kunnen werken. 
Sommige dingen heb je gewoon nodig, maar die zal je groten-
deels al geregeld hebben. 
 
10. Telefoon 
Het meest belangrijke apparaat om thuis te kunnen werken. Alle 
basisdingen kun je met je slimme telefoon doen.  
 
11. Internetverbinding 
Je telefoon heeft er al een, dus je kunt bellen, mailen, appen, 
skypen, opzoeken… Bovendien kun je gebruik maken van de hot-
spot van je telefoon. 
Thuis heb je waarschijnlijk wifi. In Nederland is die verbinding 
meestal snel genoeg om tegelijk te kunnen werken en kinderen te 
laten gamen/netflixen. 
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12. Laptop/computer 
Mailen op je telefoon kan, maar je computer is natuurlijk makkelij-
ker vanwege het betere toetsenbord. Ook omdat je op je compu-
ter de activiteiten kunt doen waar jouw werk uit bestaat. 
 
13. Goed beeldscherm 
Hoe groter en hoe scherper het beeldscherm, hoe beter. Maar 
noodzakelijk is het niet; het meeste werk kan ook op een 13 inch 
laptop gedaan worden. 
 
14. Webcam 
Meestal is een webcam ingebouwd en dat is belangrijk voor 
Skype, Zoom etc. Als dat niet zo is kun je je telefoon gebruiken 
om te skypen terwijl je op je computer aan het werk bent. 
 
15. Extern toetsenbord/muis 
Een extern toetsenbord en muis is fijn voor de ergonomie, zeker 
als je vaker thuis werkt. Dat geeft je ook de mogelijkheid je laptop 
iets hoger neer te zetten, zodat je je nek en rug beschermt. 
 
 

 
Software 
Welke software je nodig hebt om thuis te kunnen werken hangt 
helemaal af van wat je doet en van wat voor besturingssysteem 
jouw computer heeft (windows of mac). Een totale lijst is dus niet 
mogelijk. 
 
16. Updates 
Om nou te zorgen dat je computer zo min mogelijk kans heeft om 
door een virus J getroffen te worden, zorg dat je je besturings-
systeem en je virusscanner up-to-date hebt. 
 
17. Skype/Zoom/Facetime 
Er is veel goede software om met meerdere mensen tegelijk of in-
dividueel te kunnen overleggen. Bijvoorbeeld:  

Skype (van Microsoft). Zit bij het betaalde Officepakket, 
maar de losstaande gratis versie is voor de meeste mensen 
voldoende. 
Zoom bevalt mij persoonlijk iets beter, maar je moet er een 
paar minuten langer in duiken om er mee te kunnen wer-
ken.  
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Facetime is van Apple en zit op alle Mac’s en iPhones geïn-
stalleerd. Voor PC’s en Android telefoons zijn er apps te 
downloaden waardoor je ook kunt facetimen. Werkt erg 
goed en is ook bruikbaar tot 32 mensen tegelijk. 
Meet.jit.si is een erg goede, makkelijke en gratis variant. 
Werkt samen met Slack. Deze heeft onze voorkeur. 

 
18. Slack of Microsoft Teams? 
Er zijn speciale samenwerkingsapps die beter werken dan heen en 
weer mailen en appen en bellen. Zeker Slack kun je goed combi-
neren met andere tools. Het vereist wel even wennen. 
 
19. Office en vergelijkbaar 
Grote kans dat jouw organisatie met Microsoft Office werkt. Dat 
heb je dan nodig om thuis te kunnen werken.  
Als je dat nog niet geïnstalleerd hebt, zou je kunnen kijken naar al-
ternatieven als NeoOffice of OpenOffice. Die kunnen Microsoft Of-
fice bestanden bewerken en bewaren. 
Als je met je collega’s tegelijk in hetzelfde document moet wer-
ken, biedt Google het meeste gebruiksgemak. Dan zie je in real-
time wat de ander typt en raakt het document niet onbruikbaar als 
je tegelijk iets doet. 
 
20. Mailprogramma 
Voor mensen met Office zal dat vaak Outlook zijn, en voor de 
meeste mac-gebruikers is dat Mail. Vaak ook heb je dat al lang in 
gebruik. Vraag je IT afdeling om ondersteuning als je je werkmail 
ook thuis moet kunnen gebruiken en dat nog niet geïnstalleerd 
hebt. 
 
21. Online toegang servers 
De meeste organisaties gebruiken de cloud om informatie op te 
slaan, dus daar zul je toegang toe moeten hebben. Voor de gege-
vens daartoe (adres, inlog) heb je ook jullie IT-afdeling nodig.  
Kleinere organisaties en zzp’ers gebruiken Dropbox, Stack, Google 
Drive, iCloud of OneDrive om informatie te delen. 
 

22. To-do lijsten 
Er zijn veel to-do programma’s. Ik werk met Omnifocus, maar dat 
is groot en veelzijdig (en dus een leercurve). Een tip die voor veel 
mensen werkt is om de to-do op de telefoon te houden. Stan-
daard heeft iedereen To-do (Microsoft) of Herinneringen (Mac) 
beschikbaar. Hele goede: Omnifocus, Todoist, Wunderlist, Clear, 
Things. Veel project teams werken met Asana. 
 
23. VPN 
Voor sommige organisaties is het verplicht om via een VPN te 
werken, omdat het dan moeilijker is de informatie onderweg te 
onderscheppen. Gratis VPN’s komen wel eens in opspraak van-
wege privacy of hebben last van langzamere verbindingen of een 
datalimiet. De hotpsot van je mobiel is erg veilig, dan heb je geen 
VPN nodig. Wil je dat wel dan kun je kijken naar bijv. NordVPN of 
ProtonVPN. 
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Effectiviteit 
Of je effectief thuis kunt werken hangt van veel factoren af. Ten 
eerste wil je bovenstaande onderwerpen (concentratie, contact, 
hard- en software) goed geregeld hebben. 
Daarnaast gelden methoden die ook ‘op kantoor’ handig zijn. 
 
24. Dagstart 
De dagstart hebben we al genoemd bij punt 7. Software program-
meurs en teams die Agile/Lean werken hebben ingevoerd gebrui-
ken een dagstart. Het is even wennen… en het verhoogt de focus 
enorm. Bovendien heb je dan een regelmatig contact met je col-
lega’s en kun je oplijnen wat wat wanneer doet. 
 
25.  Drie punten 
Maak een kleine post-it met 3 focuspunten, dingen die je vandaag 
echt gedaan wilt hebben. Ook al heb je al een actielijst, dit helpt je 
om focus te houden. 

 
26.  Eat that frog 
Begin met dat wat je moeilijk vindt of waar je geen zin in hebt. 
Mocht je gestoord worden (100% kans), dan heb je dat in ieder ge-
val gedaan. Dat levert veel voldoening op als het achter de rug is 
en dan valt de rest mee…  
Op sommige dagen geef ik mezelf wat tijd door eerst iets zonder 
nadenken te doen, maar vaak kost me dat uiteindelijk veel uren ef-
fectiviteit. 
 
27.  Pomodoro 
Deze hoort ook bij software, maar het is een manier van werken, 
genoemd naar een keukentimer in de vorm van een tomaat. 
Als je achter je computer zit kun je niet de hele dag focus houden, 
dus die splits je op. Je kiest een tijdvak om single-focus te werken, 
dat is voor iedereen anders (20, 30, 60 minuten). Dan hou je een 
korte pauze en daarna ga je weer verder. Het effect hiervan is veel 
groter dan je denkt, zeker als je makkelijk afgeleid bent. 
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Leidinggeven 
Leidinggeven vinden veel mensen moeilijk, vandaar dat er zoveel 
boeken en trainingen over zijn. En terecht, daar kun je altijd in 
groeien, hoe goed je het ook doet. 
Leidinggeven aan mensen en teams die thuis werken heeft een ex-
tra uitdaging. 
 
28. Dagstart 
Hadden we de dagstart al benoemd? J  
Als leidinggevende een belangrijk middel om te zien waar ieder-
een staat, hoe mensen in hun vel zitten en wat er nodig is om de 
volgende stappen te kunnen zetten. Organiseer iedere dag een 
meeting om de dag af te trappen. Dat kan zoals dat gebeurt bin-
nen Agile/Scrum/Lean, maar een korte Skype meeting (met 
beeld) volstaat, als iedereen even vertelt: 

- Wat zijn plan is 
- Waar hij tegenaan loopt 
- Waar hij hulp bij nodig heeft  

 
29. Bellen 
Misschien een open deur, maar als je mensen thuis werken is het 
belangrijk elkaar vaak te spreken. Dat kan doelgericht zijn, over 
bepaalde onderwerpen. Dat kan ook even “hoe is het nu?” zijn. 
Zorg dat je iedereen minstens om de dag spreekt. Maak daar 
vooraf afspraken over. 
 
30. Evalueren 
In trainingen leren we teams hoe belangrijk het is om iedere mee-
ting en alle plan-perioden te evalueren, met als doel om te leren. 
Hiervoor kun je online van alles inrichten. De simpele versie kan 
ook een groepsapp zijn waarin iedereen drie punten deelt:  

- Wat niet zo goed ging 
- Wat wel goed ging 
- Hoe ze er nu inzitten  

 
Met deze basistips kom je al een heel eind, wil je hier verdieping 
op of persoonlijke tips? Volg dan ons webinar. 
Om deze tips effectief in te voeren in je hele team is het handig 
om ondersteuning in te schakelen. Daar zijn wij voor. Bel of mail 
ons en we helpen jou en je team graag op weg. 
 
Ook over bijvoorbeeld online vergadering gaan we een webinar 
maken. Laat vooral weten waar je behoefte aan hebt. 
 
erik@erikbannenberg.nl  
 
Als je deze tips met iemand wilt delen, gebruik dan ajb deze link: 
https://frank-cs.activehosted.com/f/19 
 


