
DECONNECTIE POLITIEK
In het kader van de verbetering van jouw levenskwaliteit als medewerker van Sodexo, willen we je graag

informeren over onze visie met betrekking tot deconnectie. Als werkgever vinden wij het belangrijk dat je 

enerzijds jouw evenwicht tussen werk en privéleven kunt respecteren en anderzijds jouw rust en verlofperiodes

kunt respecteren.

In het algemeen geldt dat je, tenzij de aard van jouw functie of een gebeurtenis/incident vereist dat je in 

noodgevallen beschikbaar bent, niet verplicht bent om buiten je normale werktijden te reageren op professionele

vragen. 

Het is aan de managers om het goede voorbeeld te geven, hun teamleden te sensibiliseren en te informeren met 

betrekking tot de onderstaande regels rond deconnectie, maar deze gaan gepaard met jouw persoonlijk streven

naar deconnectie. 

Hieronder vind je enkele regels die u buiten uw normale werkuren, tijdens vergaderingen of in de auto moet 

naleven.

Deconnectie buiten de normale

werktijden:

1. Overloop je e-mails niet buiten jouw werktijden, 

het weekend of tijdens jouw vakantie. Blokeer 

eerder tijd in je agenda om tijdens je werktijd

jouw mails te overlopen. Indien je toch beslist om 

je e-mails te consulteren, beantwoord dan geen

niet dringende e-mails of stel Outlook zo in dat e-

mails automatisch worden verzonden op 

maandag of de volgende dag.

2. Schakel de e-mailnotificatie op uw smartphone 

uit tijdens vakantieperiodes of weekends.

3. Als u op vakantie bent, breng uw 

contactpersonen dan op de hoogte via een 

voicemailbericht op uw gsm/smartphone en via 

uw "Out of office" voor uw e-mails. 

4. Indien bij wijze van uitzondering een dringend 

dossier buiten de normale werkuren moet 

worden behandeld, behandel dan alleen dit 

dossier of pas uw professionele agenda aan voor 

de volgende dag ifv de urgentie.

5. Neem geen contact op met werknemers buiten 

hun normale werkuren voor een niet-dringend 

verzoek.

6. Neem je computer niet mee op vakantie.

7. Geef het goede voorbeeld als manager.

Deconnectie tijdens vergaderingen:

• Om de vergadering zo efficiënt en zo kort mogelijk

te laten verlopen, wordt aan de deelnemers

gevraagd om de verbinding met hun smartphone 

en PC te verbreken, tenzij noodzakelijk in functie

van het onderwerp van de vergadering.

Deconnectie in de wagen:

• Het is verboden je gsm/smartphone/tablet te 

gebruiken tijdens het rijden, alsook om e-mails, 

sms'jes of andere communicatie te lezen, te 

schrijven of te versturen, tenzij je geparkeerd bent. 

Indien je een dringende sms of e-mail moet 

versturen of een dringende opzoeking moet doen, 

ben je verplicht vooraf te parkeren.

• Het is ten stelligste afgeraden als bestuurder 

telefoongesprekken te voeren tijdens het rijden. 

Als je een oproep doet of krijgt die niet kan 

wachten, houd het dan zo kort mogelijk of parkeer 

jouw wagen. 

• Programmeer jouw smartphone zo dat je tijdens 

het rijden geen sms'jes of meldingen ontvangt.

Enkele Best Practices voor het beheren van je e-mails:
• Gouden regels (cfr Brand & Com)

• Vermeld in het onderwerp van de e-mail: "urgent/non-urgent/geen antwoord vereist".

‘Niet-dringend" is een e-mail die niet binnen een dag hoeft te worden beantwoord.

• Voeg de volgende vermelding toe aan uw e-mailhandtekening:

“You are not expected to reply to this email after your business hours, if you are on week-end or on vacation!”


