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Thuiswerken
Steeds meer werknemers hebben de wens om op structurele basis één of meerdere 
dagen vanuit huis te werken. Indien u als werkgever hieraan tegemoet kan en wil komen, 
dan is het van belang om een goed beleid te hanteren. 

Voor u als werkgever leidt het faciliteren van (veilig) thuiswerken in die zin dan ook tot 
zogenaamd ‘huiswerk’. Het thuiswerken brengt namelijk niet alleen een verandering in 
de dagelijkse praktijk van uw onderneming met zich mee, maar u wordt ook geconfron-
teerd met zaken als Arbowet- en regelgeving rond de thuiswerkplek, inkleuring van de 
zorgplicht voor deze werkplek, fiscale vergoedingen, privacy en informatiebeveiliging. 
Om u op al deze aspecten te ontzorgen, bieden wij het all-in product “(T)huiswerk voor 
werkgevers” aan.

(T)huiswerk voor werkgevers
Met (T)huiswerk voor werkgevers voorzien wij uw organisatie van dé juridische basis die benodigd  
is om uw werknemers op structurele basis vanuit huis te laten werken. Hiertoe hebben onze  
specialisten op het gebied van arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, belastingrecht en privacyrecht 
hun krachten gebundeld. 

 (T)huiswerk voor werkgevers bestaat uit: 

   Een thuiswerkregeling op maat: de regeling is toegespitst op uw organisatie en informeert 
uw werknemers over de rechten en plichten bij thuiswerken. 

  Een thuiswerkovereenkomst: een format voor de individuele afspraken over thuiswerken 
die u als werkgever maakt met uw werknemer. 

   Twee uur aanvullend juridisch advies: voor vragen over of aanpassingen van de thuis- 
werkregeling en/of thuiswerkovereenkomst. 

  Handleiding thuiswerken: belangrijke (achtergrond)informatie voor u als werkgever over 
thuiswerken en de keuzes die daarbij kunnen of moeten worden gemaakt.  

Voor dit all-in pakket betaalt u een totaalprijs van € 1.500,- exclusief btw. 

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Angela Ruijter
+31 (0) 88 44 02 341
a.ruijter@holla.nl

Iris Cuijpers
+31 (0) 88 44 02 430
i.cuijpers@holla.nl

Demi van Zantvoort
+31 (0) 88 44 02 486
d.vanzantvoort@holla.nl

Femmie Schets
+31 (0) 88 44 02 333
f.schets@holla.nl
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(T)huiswerk voor werkgevers
Een all-in product om thuiswerken te faciliteren 
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