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Externe opleidingen
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Wat?
Een veilige en gezonde werkplek ondersteunt de productiviteit 
en het welzijn van medewerkers. Daarom is het belangrijk 
om gezond thuiswerken te integreren in uw thuiswerkbeleid. 
In deze online opleiding leert u hoe u in 4 stappen van uw 
thuiswerkbeleid een succes maakt.

Waarom? 

Werken zal nooit meer hetzelfde zijn. Steeds meer 
bedrijven schakelen over op ‘het hybride werken’: een 
mix tussen werken thuis en op kantoor. Hoe behoudt 
u voor uw medewerkers een gezond evenwicht tussen 
beide werkvormen? En hoe ontwikkelt uw bedrijf een 
thuiswerkbeleid dat hun work-lifebalans en productiviteit ten 
goede komt? Dat leert u in deze virtuele opleiding.

Voor wie?
Deze opleiding is geknipt voor bedrijven die op een gezonde 
en productieve manier thuiswerk willen organiseren. De 
opleiding is waardevol voor werkgevers, hr-medewerkers, 
preventieadviseurs, leidinggevenden en facility managers.

Hoe?
In deze online opleiding komen volgende topics aan bod:

• Werkomgeving: voor en na COVID-19

• Thuiswerken: voordelen en uitdagingen

• Werknemers: gezond en productief thuiswerken

• Werkgever: naar een thuiswerkbeleid in 4 stappen

• Welzijnswetgeving: verplichtingen en aanbevelingen

Resultaat
U krijgt zicht op hoe u gezond en productief thuiswerk 
organiseert. Op die manier bevordert u het welzijn, de 
motivatie en de tevredenheid van uw werknemers.

Praktisch
De opleiding duurt 1 uur en wordt door een expert aan een 
groep van maximaal 50 deelnemers gegeven.

U kunt ook een online workshop binnen uw organisatie 
organiseren, met een maximum van 15 deelnemers per 
workshop.

De online opleiding is beschikbaar op het Mensura 
leerplatform.

In 4 stappen naar een optimaal 
thuiswerkbeleid


