
10 TIPS OM SOEPEL THUIS TE WERKEN (MET OF ZONDER KINDEREN)  

Het coronavirus heeft invloed op het verrichten van jouw werkzaamheden en dus ook je 
welbevinden. De volgende tips kunnen je helpen om niet minder productief te zijn dan 
wanneer je op kantoor zou werken. 

1. Werk op basis van resultaat.  
Thuiswerken biedt enorm veel vrijheid en flexibiliteit. Let op de volgende zaken om toch tot 
een goed resultaat te komen: 
●Spreek concrete resultaten af. 

Maak vooraf duidelijke afspraken met je baas en collega’s over de resultaten die je gaat bereiken. 
Hoe en wanneer je dat doet, is aan jou. Zolang het maar afkomt.  

●Wees transparant. 
Waar ga je vandaag aan werken? Welk resultaat kun je deze week verwachten? Wie neemt de 
verantwoordelijkheid voor het afhandelen van klant ‘x’? 
Weet van elkaar waar de ander mee bezig is en communiceer hier ook over.  

●Maak een rooster met een dagindeling. 
Zelf je tijd indelen kan een verademing zijn. Houd om inzicht te geven aan bijvoorbeeld je  
leidinggevende, daarom in je agenda bij wat je gaat doen en wat je gedaan hebt.  

2. Zorg voor een afleidingsvrije werkomgeving. 
Werk en privé houd je normaal veelal gescheiden. Zoek daarom ook nu, waar mogelijk, 
een afgezonderde plek of creëer er desnoods een. Behandel je werkkamer als een 
professionele werkplek. Dus ook niet in je ochtendjas achter je computer werken.  
●Zorg ervoor dat de plek is opgeruimd.  

Geen vuile vaat, speelgoedauto’s etc. op je werkblad. 
●Hanteer een goede werkhouding.  

Een goede werkhouding stimuleert je concentratie en productiviteit. 
●Doe de deur van je (werk)kamer dicht als dat kan.  

Naast minder geluidsoverlast, is het ook een barrière — het geeft het signaal af dat je bezig bent. 
●Maak gebruik van een noise cancelling headset. 

Wanneer er geen ontkomen is aan omgevingsgeluid. 
●Zet je telefoon op stil en je notificaties uit als dit kan. 

3. Kies de juiste (communicatie)tools. 
Je loopt niet zomaar even bij een collega binnen. We communiceren nu dus op andere 
manieren. Blijf wel met elkaar communiceren. 
Zorg ervoor dat iedereen hetzelfde middel gebruikt en ook snapt hoe het werkt.  

4. Bewaak je werk/privé-balans.  
Op dit moment heb je het gevoel dat je een tandje moet bijschakelen. Daarnaast heb je 
wellicht kinderen thuis zitten die misschien niet altijd begrijpen dat ‘papa of mama nu even 
geen tijd heeft’. 
Zulke zaken oefenen druk uit op je werk/privé balans. Je bent misschien geneigd om twee 
uurtjes langer door te werken. Of om ‘s avonds een deel van het werk te verzetten.  
Waak er toch voor dat dit binnen de perken blijft. Het is daarom handig om enigszins werktijden af te 
bakenen en voor jezelf richtlijnen op te stellen. 
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5. Neem voldoende pauzes. 
Op het werk neem je geregeld een korte pauze. Je kletst even bij, haalt een frisse neus of 
spreekt de dag door onder het genot van een kop koffie. Voel je niet schuldig dat je nu 
even niet productief bent. 
Neem om de 90 minuten, het liefst een kwartier pauze. Daar doe je niet alleen je concentratie een plezier 
mee, het verhoogt ook je creativiteit en besluitvorming.  

6. Stel grenzen aan privé prikkels. 
Weersta de verleiding om werktaken af te wisselen met privé-klussen (even de was doen 
etc.) Thuiswerken is namelijk thuis werken. Het is uiteraard niet erg om je werkdag, als dat 
thuis mogelijk is, op te splitsen in meerdere momenten. Zorg dan wel voor een wat langere 
tijd (minstens 2 uur) tussen werk en privé taken.  
Vraag je daarom telkens af: “Zou ik dit ook doen als ik nu op kantoor zou zijn?”. Is het antwoord daarop nee, 
voer deze klus dan op een later moment uit — zodra je werktaken af zijn of wanneer je een vrije dag hebt.  

7. Maak afspraken met je omgeving. 
Geef aan dat je gedurende je werkdag niet inzetbaar bent, ook al ben je zichtbaar.  
Jonge kinderen zullen dit als een vreemde gewaarwording ervaren.  
Leg hen uit dat hoewel jullie nu allemaal thuis zijn, dit niet hetzelfde is als de zomer- of kerstvakantie. Jij 
moet gewoon werken en kunt daarom niet met hen spelen. Zodra je daar echter klaar mee bent, wil je best 
een puzzel met ze maken of een tent bouwen.  

8. Zorg voor voldoende vermaak voor je kinderen. 
Om werk en privé succesvol te combineren, grijp je misschien al snel naar een tablet/
telefoon of televisie. Zo zijn de kinderen even zoet en kun jij je concentreren op de taak die 
voor je ligt. Prima. Schat zelf in wat voor jouw kinderen het beste tijdverdrijf is. Zorg er in 
ieder geval voor dat het zich niet te dicht in de buurt van je eigen werkplek afspeelt. Creëer daarom een 
eigen plek voor ze waar zij ongestoord kunnen spelen (zonder dat jij daardoor wordt afgeleid.) 

9. Verlies communicatie niet uit het oog.  
We proberen allemaal op elkaar te letten. Familie en vrienden gaat ons goed af, maar 
verlies ook niet je collega’s uit het oog. Want ondanks dat we thuiswerken, blijf je deel 
uitmaken van een team, je collega heeft misschien wel dezelfde problemen als jij.    
Probeer daarom minstens iedere dag even contact te hebben met je teamleden. Al is het tien minuten; peilen 
hoe het met de ander gaat, draagt bij aan het groepsgevoel. Dat maakt werken vanuit huis (en deze 
vreemde periode) een stuk minder eenzaam! 

10. Werken met een baby in huis.  
De zorg voor een baby is natuurlijk extra intensief: hij is hulpbehoevend en kan op de 
meest onverwachte momenten je zorg nodig hebben.  
●Werk zoveel mogelijk wanneer de baby slaapt. 
●Wissel taken met je partner af. 

Wij van Specialistennet Psychologie zijn altijd bereid om een luisterend oor te zijn als je er even doorheen 
zit. Je bent niet de eerste en ook niet de laatste die hier gebruik van maakt deze gesprekken zijn altijd 
vertrouwelijk.  

06-30 97 92 78 tijdens kantooruren 
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