
WELLBEING @ YOUR OFFICE
Bij telewerk is ons algemeen welzijn een belangrijk topic. We zijn immers op onszelf aangewezen en het is meer

dan ooit belangrijk dat we de balans tussen werk en privé bewaken en dat we zorgen voor een gezond lichaam

en geest. Hoe combineer je telewerken en wellbeing?

De nadelen rond telewerken kunnen doorwegen wanneer we meer dan twee dagen per week telewerken. 

Inderdaad, de sociale afstand tot het werk wordt te groot en er ontstaan werkbaarheidsrisico’s: werkstress kan 

toenemen en de werk-privébalans komt onder hogere druk te staan.

Wie occasioneel telewerkt zal beduidend minder nadelen ondervinden dan telewerkers die intensief telewerken. 

Daarom geven we graag enkele tips mee om van telework een succesverhaal te maken. Draag goed zorg voor

jezelf!

Time and priority management:

Het is belangrijk dat je je tijd goed indeelt wanneer

je telewerkt.

Zorg dat je goed voorbereid bent : heb je alle nodige

info ter beschikking, heb je alle dossiers bij je? Een

goede start is een goed begin. Bedenk welke taken 

zich best lenen tot telework : bijvoorbeeld: data 

analyse is perfect om thuis te doen, het vraagt

weinig interactie en je kan rustig en geconcentreerd

werken.

Virtuele meetings zijn vaak efficiënter en bondiger

dan meetings « in real life »: je bespaart niet alleen

vergadertijd, maar ook reistijd.

Toch zijn er ook nadelen verbonden aan virtuele

meetings.

Zo is er veel minder aandacht voor het welzijn van 

de deelnemers, de meeting is meer gefocust en 

taakgericht. Het is daarom toch nog steeds nuttig

dat er tijd gespendeerd wordt aan het individueel

bevragen van de deelnemers. Hoe lukt het met je 

taken? Zijn er problemen waarmee we kunnen

helpen? Is de deadline realistisch? Vergewis je er 

als manager steeds van dat alle teamleden, ook de 

minder assertieve en spraakzame

medewerkers, persoonlijk betrokken worden in de 

vergadering en dat het geen éénrichtingsverkeer

wordt. Een virtuele meeting kan net zoals een

persoonlijke meeting interactief zijn waarbij iedereen

zijn bijdrage kan en mag doen. Zorg er voor dat 

iedereen evenwaardig aan het woord kan komen en 

betrek elke deelnemer bewust bij het gesprek.

Een andere valkuil aan virtuele meetings, die veel

teleworkers zullen herkennen, is het aansluiten van 

de ene virtuele meeting aan de andere. Hierdoor

blijft er weinig tijd over om de afgesproken acties te

nemen.

Blokkeer daarom “meetingvrije” blokken in je 

agenda en overweeg of je aanwezigheid in al die 

meetings ook noodzakelijk is: wees kritisch!

.

Take a break, clear your mind:

Een kleine pauze kan de sleutel zijn tot concentratie!

Vermijd dus om te lunchen achter je bureau: ga even 

een eindje wandelen of neem je tijd voor de bereiding

van een gezonde lunch en geniet ervan. Schijnt de 

zon: neem de vitamine D op en geniet er even van, 

het zal je energie geven om de rest van de namiddag

geconcentreerd te blijven.

Probeer in beweging te blijven, ook al zit je heel de 

dag achter je laptop: sta regelmatig op voor een glas

water en doe af en toe enkele stretch oefeningen. 

Volg webinars of virtuele vergaderingen staand in 

plaats van zittend.

Aandacht - eet gezond:

Eet voldoende groente en fruit en vermijd teveel

suikers of koolhydraten. 

Ook hier helpt een goede planning en voorbereiding : 

zorg dat je een gezonde snack klaarzet zoals

bijvoorbeeld een portie fruit of rauwe groenten, 

noten enz. Zodoende zal je minder snel geneigd zijn

om koekjes uit de kast te nemen.

Bewaak je balans:

Berg je laptop op na het einde van je werktijd: « clean 

desk policy », ook thuis.

Als je laptop in het zicht staat ben je sneller geneigd

om toch nog even snel je mails te checken.

Lees liever een goed boek, ga wandelen, kortom: 

ontspan je. Want ontspanning is nodig. Je mailbox 

kan wachten tot morgen.

Meer tips in de e-learning van Ingenium: 
Het nieuwe normaal: Mentale Gezondheid 
& Wellbeing

https://sodexo.csod.com/LMS/scorm/LaunchLo.aspx?countIncrement=false&objectId=E7449757-89D9-42BD-A41F-12ACA12E21EC&httpReferer=%2fLMS%2fUserTranscript%2fMainView.aspx%3fisCompletionRedirect%3dtrue%26loStatus%3d16%26regnum%3d1%26loId%3de3274c97-5412-41e5-9afd-c7a43bfe2ee5&ld=true&launchLocal=False&closeParent=False

