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@Your Office 

 
 

Sodexo @ Your Office 

 

Onze filosofie 

 

De kwaliteit van het leven begint bij onze medewerkers! 

  

@ Your Office is ons nieuwe telewerkbeleid waar onze medewerkers centraal staan.  

We willen inderdaad een aantrekkelijke werkgever zijn dankzij een « flexibele » werkcultuur. 

Dit is essentieel voor een inclusieve cultuur & een duurzaam beleid.  

We willen hierbij continu de retentie, de inzet en de efficiëntie van onze medewerkers 

verbeteren dankzij vertrouwen, respect voor onze waarden & goed gedefinieerde  

‘Golden rules’. 
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@Your Office 

 1ste Dimensie: Happy People – Levenskwaliteit 
 

Een Win-Win situatie voor de Werknemer en de Werkgever 
 
Het heeft heel wat voordelen om werknemers toe te laten om flexibel te zijn en hun werkplaats te laten 

kiezen. @ Your Office zal als gids een realistisch beeld weergeven. 
 

Wat zijn de voordelen voor de werknemer ? 

− Flexibiliteit 

− Combinatie gezin (privé) /werk 

− Tijdswinst : vermijden van files en onnodige verplaatsingen 

− Geconcentreerd kunnen werken  

− Vertrouwen en zelfstandigheid 

Wat zijn de voordelen voor de leidinggevende verbonden aan telewerk ? 

− Minder absenteïsme 

− Hogere productiviteit en efficiëntie 

− Gelukkige medewerkers zijn gemotiveerder  

− Vertrouwen tussen werkgever en werknemer 

− Hogere retentie van onze talenten 

 

We mogen hierbij de mogelijke valkuilen niet vergeten. Wanneer we ons bewust zijn van de valkuilen, 

zullen we er ook minder snel in vallen: 

− Te weinig naar kantoor komen, kan zorgen voor een onevenwicht, waardoor werknemers 

« gedeconnecteerd » kunnen geraken, een gevoel krijgen van isolatie, eenzaamheid door minder 

« echte en sociale » interacties met hun collega’s.   

− Het is belangrijk om teamvergaderingen op kantoor te plannen om contact te houden. 

− Om van @ Your Office een succes te maken, zijn wederzijds vertrouwen tussen werknemer en de 

leidinggevende en het maken van goede afspraken, van groot belang. 
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@Your Office 

  2de Dimensie : Flexibiliteit & Worklife Balance 
   
 

De objectieve criteria waarop succesvol telewerk gebaseerd is 
 
Telewerk is toegankelijk voor de werknemers van Sodexo Belgium SA en Sodexo Belgium Security 

Services SA en voor alle functies, gebeurt steeds in samenspraak tussen de leidinggevende en de 

werknemer.  
Een bijlage aan de arbeidsovereenkomst wordt opgemaakt waarin diverse elementen dienen te worden 

opgenomen.  

 
Telewerk is mogelijk voor functies die zich daartoe lenen, soms ook op site, mits ze voldoen aan de 

objectieve en niet discriminerende criteria, zijnde :   

 

1.Autonomie en vertrouwen 

De werknemer is in staat zelfstandig en alleen te werken zonder supervisie en beschikt over de nodige 

ervaring en kennis om de job uit te voeren met de bijbehorende tools/ middelen. 

 

2.Organisatie, Veilig & Efficiënt 

Geschikte werkplek  
Telewerk dient bij het uitvoeren van taken vlot te verlopen, naar zowel interne als externe klanten, 

zodoende de continuïteit van onze diensten te garanderen. De praktische uitvoering hiervan dient te 

worden besproken met de leidinggevende.  
De organisatie dient vooral veilig en efficiënt te gebeuren dus de werknemer dient te beschikken over een 

geschikte werkplek. Het moet praktisch mogelijk zijn om het werk, de opdracht op afstand te verrichten 

vanop een rustige en veilige werklocatie, en op een efficiënte manier. 
Indien om technische redenen telewerk niet mogelijk is, dan dient de werknemer naar het kantoor te gaan 

om daar de taken uit te voeren.  

Tools  
De nodige IT- toepassingen en informatie zijn gemakkelijk en efficiënt beschikbaar en toegankelijk vanop  
afstand.  

 

Indien om een of andere reden de tools niet beschikbaar zijn of niet werken, moet de werknemer zich naar 

het kantoor begeven om de taken uit te voeren. 

 

3.Bereikbaar & Beschikbaar 

De beschikbaarheid tijdens werkuren wordt schriftelijk besproken tussen de leidinggevende en de 
werknemer en concrete afspraken worden schriftelijk, individueel per werknemer geformaliseerd. 
 
De werknemer engageert zich om fysiek aanwezig te zijn op werk gerelateerde meetings wanneer de 
leidinggevende of werkomstandigheden dat nodig achten. 

We stellen voor dat de werknemer de elektronische kalender, agenda in Outlook up-to-date houdt, waarin 
bij telewerk ‘elders werken’ wordt vermeld. 
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@Your Office 

 

Golden Rules @ Your Office 
 

Iedere werknemer die wil en kan thuiswerken, neemt nota van de “Golden rules”. 
 

  

https://be.sodexonet.com/files/live/sites/sdxnet-be/files/1.%20Homepage/HR%20Center/@%20Your%20Office/Documents%20PDF/Golden%20rules_One%20page%20NL.pdf
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@Your Office 

     3de Dimensie : Business Continuïteit - Client Centric  
 

De Business continuïteit garanderen 
 
Dankzij heel wat inspanningen om telewerk mogelijk te maken, kunnen we de 
Business continuïteit garanderen. 
 
De nodige tools en middelen worden ter beschikking gesteld zodoende onze werknemers zowel op kantoor 
als vanop afstand kunnen blijven werken. 
 
We willen erop toezien dat alle dimensies door alle vereiste processen het beleid consequent kunnen 
ondersteunen.  

Privégebruik van werkmateriaal 
 

De nodige IT-toepassingen en informatie zijn gemakkelijk beschikbaar en toegankelijk vanop afstand. 

 

Deze toepassingen en informatie zijn voor een veelheid van taken noodzakelijk. Wanneer de werknemer 

niet op kantoor werkt, mag de toegang en werking van IT-toepassingen de goede dienstverlening niet in 

het gedrang brengen.  

Indien de werknemer op het moment van goedkeuring, nog niet over de nodige technologische middelen 

beschikt, zal telewerk pas in voege kunnen gaan, wanneer dat wel het geval is.  

Indien een technisch probleem het werken op afstand verhindert, dan dient de werknemer zich naar het 

Sodexo-kantoor te begeven om de taken daar uit te voeren en de continuïteit van de dienstverlening aan 

interen en externe klanten te borgen.  

 

Het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld aan de werknemer, dient als goede huisvader te worden 

beheerd. Sodexo levert het nodige materiaal voor de goede werking van telewerken : 

- Een laptop computer met oplader en muis 

- De hulpmiddelen en toepassingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot het IT-netwerk van Sodexo 

(VPN-sleutel) 

De werknemer kan tijdens de kantooruren beroep doen op de Sodexo Helpdesk. Alle storingen, klachten of 

vragen kunnen worden gemeld : 

- Via het Harmony Service ticketing systeem beschikbaar op SodexoNet 

- Per e-mail op Helpdesk.FMS.BE2@sodexo.com 

- Telefonisch 02 679 14 67 elke werkdag van 8 u tot 17 u 

Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid 

Tijdens telewerk is de werknemer verantwoordelijk voor de beveiliging van de informatie met betrekking tot 

het werk dat hij of zij verricht en past hij of zij het IT-beveiligingsbeleid toe dat door de afdeling IS&T wordt 

meegedeeld. Hij/zij zal daartoe de nodige maatregelen treffen en de vertrouwelijke informatie van de 

onderneming met de nodige omzichtigheid behandelen. 

 

mailto:Helpdesk.FMS.BE2@sodexo.com
mailto:Helpdesk.FMS.BE2@sodexo.com
mailto:Helpdesk.FMS.BE2@sodexo.com
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@Your Office 

 

  4de  Dimensie : Veiligheid – Ergonomie - Duurzaam 
 

 
Veiligheid, Ergonomie & Duurzaam omvat het garant staan voor een veilig en ergonomisch 

comfortabel werken van onze medewerkers en waar wellbeing geïntegreerd wordt in onze @your office 
beleid.  
Diverse initiatieven hierrond zijn genomen, gecommuniceerd en ondersteund. 
 
Het moet praktisch mogelijk zijn om de taken, de opdracht vlot en vanop afstand te verrichten - op een 
rustige en veilige werklocatie en op een efficiënte manier. 
Indien dit niet mogelijk is, dan dient de werknemer naar het kantoor te gaan om daar de taken uit te voeren.  
 
Hoe ergonomisch telewerken ? Securex tips & tricks  

Geschikte werkplek  
 

• Voorzie een afgezonderde werkruimte 

• Zorg voor een rustige werkruimte om geconcentreerd en ongestoord taken te kunnen uitvoeren 

• Kies een ruimte of plaats met voldoende verlichting en dieptezicht.  Het is namelijk minder 

vermoeiend voor de ogen wanneer minstens 2m in de verte kan worden gekeken. 

• Daglicht valt best van opzij in om geen storende lichtinval in de ogen of op het scherm te krijgen 

 

Geschikte tools en ruimte 

• Voorzie degelijk meubilair 

• Voorzie een verstelbare bureaustoel en een voldoende grote tafel 

 

Taken & geschikte werk posities 

• Varieer taken en houding 

• Maak een planning op van taken bij telewerken. Wissel daarbij ook af in taken om productief te 

blijven. 

• Langdurig stilzitten is niet gezond.  Onderbreek het zitten regelmatig door kort te staan of bewegen, 

rond te wandelen, rechtstaand te bellen. 

 
Hoe combineer je telewerken en wellbeing ?   

Nadelen rond telewerken kunnen doorwegen wanneer we meer dan twee dagen per week telewerken. Bij 
meer dan twee dagen per week wordt de sociale afstand tot het werk te groot en ontstaan er 
werkbaarheidsrisico’s: werkstress kan toenemen, werknemers kunnen gedeconnecteerd geraken, gevoel 
van isolatie, eenzaamheid door minder sociale interacties en de werk-privébalans komt onder hogere druk 
te staan.  

Wie occasioneel telewerkt, of in beperkte mate, zal weinig of geen negatieve effecten ondervinden, 
beduidend minder dan telewerkers die intensief telewerken.  

https://marcomprdsa.blob.core.windows.net/media/securexbe/media/oplossingen/talent%20and%20career/praktische-tips-om-thuiswerk-aangenamer-te-maken.pdf
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@Your Office 

Basisprincipes – Structureel of Occasioneel @ Your Office Policy 
 

@ Your Office - Structureel Telewerken  
 
We spreken over effectief regelmatig en structureel telewerk wanneer de werknemer 
minimum 5 dagen of 10 halve dagen per maand telewerken 

Structureel telewerken kan plaatsvinden na overleg met de leidinggevende. 
Een bijlage aan de arbeidsovereenkomst wordt opgesteld met duidelijke afspraken. 

Telewerk gebeurt op vrijwillige basis.  Niet iedereen kan of wil evenveel telewerken. Niet iedereen heeft 
thuis een rustige werkplaats. Ook technische beperkingen, zoals een trage internetverbinding, kunnen 
telewerken bemoeilijken.  
De vrijwilligheid van telewerk is belangrijk: wie dat wil of voor wie dat beter is, dient zonder enige druk, 
werken op kantoor mogelijk te zijn. 
 
@ Your Office moet gezien worden als een faciliteit. De werknemer kan in geen geval een recht op    
« telewerk » laten gelden.  
 

 
@ Your Office - Occasioneel telewerkwerk    
 
Indien de werknemer niet in aanmerking komt voor structureel telewerken, kan deze mogelijks wel aanspraak 
maken op occasioneel telewerk. (nl. minder dan 5 dagen of minder dan 10 halve dagen per maand) 
 
De werknemer kan aanspraak maken op occasioneel telewerk omwille van overmacht (bv. onverwachte 
sneeuw, autopech, enz.) of omwille van persoonlijke redenen (bv. een afspraak voor een technische 
interventie thuis) waardoor deze de werkzaamheden niet op de bedrijfslocatie van de werkgever kan 
uitvoeren of om zich te kunnen focussen op een specifieke taak en ongestoord wilt kunnen werken. 

In alle gevallen moet de aard van het werk of van de door de telewerker uitgevoerde specifieke activiteiten 
verzoenbaar zijn met het telewerk. 
De werknemer moet het occasioneel telewerk voorafgaandelijk en zo snel mogelijk aanvragen bij zijn 
werkgever, met opgave van redenen. Deze termijn kan variëren in functie van de omstandigheden (per 
telefoon of e-mail bij het optreden van de gebeurtenis).  
De leidinggevende communiceert zo vlug mogelijk een gemotiveerde beslissing en kan een aanvraag voor 

occasioneel telewerk weigeren omwille van noodwendigheden inzake de werking van de dienst of 

onderneming. 
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@Your Office 

 

Goedkeuring van de leidinggevende 
 

Telewerk gebeurt op basis van concrete afspraken en vertrouwen tussen de werknemer en de 

leidinggevende over het op te leveren resultaat of dienst. Telewerk kan door de directe leidinggevende van 

de werknemer worden toegestaan op voorwaarde dat het telewerk bijdraagt tot positieve, productieve en 

meetbare resultaten en/of wanneer door telewerk de dienstverlening en de organisatie van de afdeling 

worden geborgd. 

 

Opstellen van een bijlage voor structureel telewerken aan de 

arbeidsovereenkomst  

 
De vraag rond telewerken dient te worden besproken en ingediend bij de directe leidinggevende.  

De beslissing om telewerk toe te staan en de frequentie ervan zijn in handen van de leidinggevende en 

zijn/haar hiërarchie, in overleg met het HR departement, die de wettelijkheid en coherentie verzekert.  

 

Telewerk kan, in samenspraak tussen de werknemer en de werkgever, onbeperkt worden toegekend, er 

wordt geen minimum of maximum frequentie vastgelegd. 

Na het aanvragen, zal hierover zo snel mogelijk een beslissing worden genomen op basis van de 

beschreven “criteria”.  

Indien na overleg telewerk wordt toegepast, dan brengt de leidinggevende de loonbeheerder daarvan op 

de hoogte zodat een bijlage aan de arbeidsovereenkomst kan worden opgemaakt. 

 

Stopzettingsprocedure 
 

De leidinggevende kan altijd de samenwerking en de resultaten van het telewerk evalueren met de 

betrokken werknemer en op basis hiervan deze samenwerking herzien of herroepen. 

Telewerk kan geen verworven recht voor de werknemer worden en kan zodoende ten allen tijden worden 

herroepen op basis van een voldoende gemotiveerde evaluatie van deze samenwerking.  

De evaluatie van het telewerk en de resultaten worden besproken tussen werknemer en de 

leidinggevende. 

 

Beide partijen kunnen met onmiddellijke ingang het telewerk stopzetten. Dit moet gebeuren in een gesprek 

tussen de leidinggevende en werknemer, waarbij de verzoekende partij zijn beslissing schriftelijk motiveert. 

HR dient op de hoogte gebracht te worden van deze beslissing.   
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Vergoeding  
 

De arbeidsvoorwaarden, zoals voorzien in de arbeidsovereenkomst en bijlagen, blijven van toepassing voor 
het verrichten van het telewerk voor zover ze niet aangepast worden door de  bijlage en de huidige 
@ Your Office policy. 

Een werknemer die structureel telewerk verricht, krijgt de kosten eigen aan de werkgever terugbetaald, 
overeenkomstig het beleid terzake van Sodexo Belgium NV en Sodexo Belgium Security Services NV. 

Deze forfaitaire onkostenvergoeding vormt geen essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst en het 
beleid van de onderneming op dit gebied kan ten alle tijde worden gewijzigd, rekening houdend met de 
realiteit van de gemaakte kosten binnen de functiecategorie waartoe de werknemer behoort, of in geval van 
een wijziging van de wetgeving of de administratieve praktijk op fiscaal gebied en sociale zekerheid. 

De forfaitaire telewerkvergoeding wordt in eerste instantie contractueel toegekend door de werkgever. Voor 
de werknemer is die vergoeding een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. 
Deze forfaitaire vergoeding is niet te combineren met andere vergoedingen/ onkostenvergoeding.  

Deze forfaitaire vergoeding als terugbetaling van kosten eigen aan we werkgever is gekoppeld aan de 
toepassing van telewerk op structurele wijze, met een minimum van 5 dagen of 10 halve dagen per maand, 
en kan dus worden opgeschort of afgeschaft indien tijdelijk of definitief niet aan deze voorwaarde wordt 
voldaan.  
 
Een bijlage aan de arbeidsovereenkomst zal worden opgesteld met duidelijke afspraken mbt de forfaitaire 
vergoeding als terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. 
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Tot slot 
 

Telewerk gebeurt op vrijwillige basis en heeft heel wat voordelen voor zowel de werknemer als de 
werkgever. 
 
Er zijn werknemers die niet volledig voor telewerken kiezen omdat zij het gebrek aan sociaal contact met 
hun collega's als het grootste obstakel beschouwen.  
 
Als werkgever zijn we overtuigd in het belang om te blijven investeren in een duidelijk telewerkbeleid, het 
creëren van een vertrouwenscultuur, het begeleiden en opleiden van leidinggevenden en het betrekken an 
onze werknemers. Belangrijk is dat we samen zoeken naar een goed en nieuw evenwicht. 
 

Laten we samen van @ Your Office een succesverhaal maken & Stay Safe ! 
 


