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Nu Corona officieel verklaard is tot pandemiei en de regering oproept tot thuiswerken, is het 

tijd voor experimenten met thuiswerken – want zo gaat ons werk voorlopig, waar mogelijk, 

plaatsvinden. Voorheen was thuiswerken altijd maar lastig: onhandig, niet collegiaal, 

onprofessioneel, past niet in de cultuur, en de was vouwen doe je maar in het weekend. Maar 

bij een crisis is ineens alles mogelijk. 

Voor we beginnen: naar het werk komen was bij ziekte altijd al een slecht idee. Gezien de 

gebruikelijke aanwezigheid van zieke medewerkers op kantoor moeten we dit echt nog eens 

uitleggen, dus vooruit: [1] Je steekt collega’s, klanten en eventuele medepassagiers aan en 

die worden daar niet blij van; [2] Het duurt langer tot je beter bent; [3] Je hebt op lange termijn 

grotere kans op meer serieuze gezondheidsproblematiek omdat je niet naar je lichaam luistert 

en [4] Je bent wel heel toegewijd en nobel maar bent helaas niet productiefii.. 

Toch komen we zo graag naar kantoor bij ziekte. Maar dat is nu voorbij. Je bent op kantoor 

even expliciet niet welkom.  

Tijd om er het beste van te maken! 

 

 

1. Doe je eigen ding 

Laten we eerst de vruchten plukken: nu je thuis mag werken heb je geen collega’s of 

leidinggevenden die je op de vingers kijken. Je kunt dus meer je eigen gang gaan: werken 

zoals jij wil. Geniet van je eigen koffieiii, zet je favoriete muziek opiv, zoek een fijne 

werkplek zonder te hoeven strijden om die ene favoriete flexplek op kantoor. Met een 

beetje geluk kun je zelfs wat experimenteren met je werkritme: eerder beginnen (want je 

hoeft niet te reizen), of juist een beetje langer in bed blijven (want je hoeft niet te reizen). 

Er valt van alles te zeggen om op tijden te werken die passen bij je voorkeurv of 

chronotypevi. Gewoon jezelf kunnen zijn in je werk bevordert betekenisvol werkvii. Nu kan 

het. 

 

 

2. Houd wel verbinding 

Ondanks de voordelen van thuiswerken, zal het je verbazen: je gaat je collega’s missen. 

We blijven sociale wezensviii. Sociaal contact is een van de dingen die ons werk leuk kan 

maken, en collega’s kunnen helpen met onze werkprestaties of bufferen tegen stressix. 

Nou betekent Corona gelukkig ook weer niet dat we niet meer mogen mailen, bellen of 

zelfs skypen. Middels een mail of telefoontje kun je ook laten zien dat je elkaar nog niet 

vergeten bent: wordt iedereen vrolijk vanx. Mocht dat virtuele contact voor jou niet 

volstaan: geen nood, er zijn ook andere mensen dan collega’s. En die schijnen we ook 

best aardig te kunnen vindenxi. 

Voor sommigen een waarschuwing: voor een skype videocall niet vergeten een overhemd 

over je pyjama aan te trekken of toch even je haar te kammen. 
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3. Doe vooral wat jij leuk of zinvol vindt 

Nu je wat meer je eigen gang kunt gaan, kun je wellicht ook meer eigen keuzes maken: 

doe vooral wat je leuk vindt, of wat voor jou nuttig is. Want je inspannen zonder dat je er 

iets aan hebt is vermoeiendxii, frustrerend en ongezondxiii.  

Pak nog een kop koffie (of is het al tijd voor een verfrissend Corona-biertjexiv?), kijk eens 

uit het raam, denk eens even na. Want wat wil je nou eigenlijk? Hoe zie je jezelf en waar 

wil je naartoe? Werk is vooral leuk als jij ermee verder komt, je eigen doelen behaalt. Moe 

of ongelukkig word je niet altijd van teveel doen, maar mogelijk van het doen van de 

verkeerde dingenxv. Je ideeën, dromen en ambities betreffende je toekomstige zelf zijn 

een mooie stip op je horizonxvi. En je mag ervan maken wat je zelf wil. 

En nu je thuiswerkt kun je meteen wat tijd nemen voor dat soort grote vragen. Dat brengt 

ons op het volgende punt: 

 

 

4. Werk maar wat minder 

 Het klinkt laks en lui in intensieve en bevlogen tijden, maar het laat zich opvallend goed 

onderbouwen: minder werken is beter werken. Ten eerste: als je minder werkt kun je meer 

uitrusten en werk je beterxvii. Je bent minder vatbaar voor gezondheidsproblemen op 

lange of korte termijnxviii. Overwerk (hobby van de toegewijde werker) hangt op lange 

termijn samen met minder voordelige mentale en fysieke problemen en vergroot zo de 

kans op uitval en productiviteitsverliesxix. Een goede pauze doet ook wonderenxx. Werken 

is misschien leuk en zinvol, maar niet werken is dat ookxxi. En zo draagt vrije tijd bij aan 

onze stemming, wat bevorderlijk is voor productiviteitxxii.  

Ten tweede, als je minder werkt ben je creatiever. Wanneer heb je je beste ideeën? Onder 

de douche, op de fiets, bij een wandelingxxiii, tijdens de afwas – zolang je maar níet aan 

je werk bentxxiv. Dat is niet luieren, maar ‘divergent denken’xxv.  

Want, ten derde: als je minder werkt, heb je (bijvoorbeeld als kenniswerker) meer tijd om 

na te denken. Want nadenken is natuurlijk niet écht werken. Zou (tijd voor) 

nadenkendheid het werk van een kenniswerker niet ten goede komen? Of moeten we als 

ervaren experts maar gewoon vertrouwen op onze geoefende intuïtie? Niet 

zondermeer…xxvi  

 

 

5. Beheers je werk 

Maar die werkdruk, dat is een veelgehoord probleem – en ze wisten je wel te vinden als 

je er geen last van had. Maar nu hebben we, lekker thuis, gaandeweg al aardig wat goede 

routines ontwikkeld: we drinken goede koffie, voelen ons fijn in onze zelfingerichte 

werkomgeving en komen zo een beetje meer tot onszelf. We hebben wat nagedacht over 

wat dat zelf eigenlijk van ons wil, en doen iets meer wat daarbij past. We slapen uit, nemen 

pauzes als het nodig is, houden goed contact met fijne en behulpzame collega’s. Omdat 

we thuis werken worden we ook niet aangestoken door onze ‘nobele en toegewijde’ doch 

zieke collega’s. We zijn uitgerust, fit en creatief – en daarmee bijna vanzelf productiefxxvii. 
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Zo kan werken ook zijn. 

De laatste uitdaging ligt er slechts nog in om deze balans zo te houden: die inspanning 

mag niet te groot worden. Gebruik daarvoor een strakke tijdplanning, een werkplan, email-

strategie, of een andere selectie van bruikbare tips op gebied van ‘slim werken’xxviii. In elk 

geval, beheers dat werk: (1) Blijf selectief in wat je doet (dat deed je al > tip 3); (2) Bewaak 

grenzen en beperk hoeveel tijd je aan je taken besteed – vooral als je thuiswerkt; (3) Zorg 

voor focus en efficiëntie (bijvoorbeeld door die koffie, muziek en een fijne 

thuiswerkomgeving – maak dus afspraken met eventuele huisgenoten, een paar uurtjes 

de deur op slot, koptelefoon op); en (4) denk na voor je gaat werken, maak een simpel 

werkplan (inclusief begrenzing), en reflecteer op je voortgang. Op die manier houd je grip 

op je werk en blijft de omvang ervan beperkt. 

Zo blijft je werk in balans met de opbrengst, heb je tijd voor ontspanning, sociale 

verbinding, en misschien nog wat andersoortige zelfontplooiing buiten het werk. Dan 

kunnen we er morgen weer tegenaan. 

 

 

Een thuiswerkexperiment? 

Tot slot: de hier beschreven methodiek zou ons aller gezondheid kunnen bevorderen. 

Maar de effecten op Corona zijn vooralsnog natuurlijk onbekend. Laten we deze 

pandemie ten goede gebruiken voor een klein experiment. Heel Nederland gaat 

thuiswerken, de rest van de wereld gaat gewoon zijn gang. Laten we zien wat de effecten 

zijn op onze Corona-cijfers – en ons nationaal welzijn en de productiviteit.  

Mail naar Hylco.Nijp@han.nl en we sturen je wel een vragenlijst. 
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