
FAQ

FLEXIBEL WERKEN 
EN SLIM REIZEN 
ZO WERKT HET
Wat bedoelen jullie met flexibel werken?

Een paar dagen thuiswerken, een dag met de fiets naar kantoor en op vrijdag met het OV. Met flexibel 

werken bedoelen we de mogelijkheid om zowel thuis als op kantoor te werken. Natuurlijk is de woon-

werk situatie voor iedereen anders, daarom proberen we het liefst met jou persoonlijk te kijken wat 

het beste werkt. Stuur een mailtje naar HR als je ideeën, vragen of suggesties hebt.

Waarom willen jullie flexibel werken mogelijk maken?

Door de corona-crisis zijn we gedwongen om thuis te werken. Voor veel mensen was dit op het begin 

even aanpassen, maar nu zijn we er grotendeels aan gewend. We merken dat veel mensen tevreden 

zijn over thuiswerken en dit in de toekomst willen vasthouden. Daarom gaan wij er alles aan doen 

om dit voor jou zo fijn mogelijk te maken. Daarnaast zijn er veel positieve effecten verbonden aan 

thuiswerken. Betere concentratie, minder verzuim, meer werkgeluk en minder stress. Als er mensen 

zijn die liever niet in de drukte willen reizen, hebben we ook een oplossing. Door de fiets te pakken of 

op een ander tijdstip richting je werk te vetrekken, kun je lekker buiten de spits reizen.

Ben ik verplicht om thuis te werken?

In principe stimuleren we iedereen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als je zelf niet weet hoe je dit 

het best kunt aanpakken, raden we je aan om een berichtje te sturen naar HR. Zo kun je samen tot de 

beste oplossing komen.

Bij wie kan ik terecht met vragen over thuiswerken?

Je kunt altijd contact zoeken met HR. Ze gaan graag op zoek naar de beste oplossing voor jou. 

Wat bedoelen jullie met slim reizen?

Met slim reizen doelen we op reizen zonder drukte en stress. Hiermee denk jij aan jezelf, het milieu 

en je werk. Reizen zonder drukte en stress kan op verschillende manieren. Het is mogelijk om op een 

ander tijdstip naar je werk te gaan, zodat je in alle rust richting kantoor kunt. Hierdoor kun je alsnog 

met het OV of je auto gaan, alleen reis je op een efficiënte, slimme manier. Daarnaast kan je ook de 

fiets pakken. Je omzeilt hiermee niet alleen de drukte, je werkt ook nog eens aan je conditie en een 

beter milieu. Kortom, er zijn veel verschillende mogelijkheden om slim te reizen.

Waarom willen jullie slim reizen mogelijk maken?

Langzaam wordt het weer drukker in het verkeer. Hoewel we het fijn vinden dat je graag op kantoor 

werkt, kunnen wij ons voorstellen dat je het minder fijn vindt om in de drukte te reizen. Daarom 

bieden wij de mogelijkheid om buiten de spits met het OV en de auto richting kantoor te gaan. 

Natuurlijk heb je ook altijd de mogelijkheid om thuis te werken. Als je 15 km of minder van kantoor 

woont, raden wij je aan om de fiets te pakken.  

Ben ik verplicht om met de fiets of het OV naar het werk te gaan?

Nee, je bent vrij om zelf te bepalen hoe je naar het werk komt. Wel raden we iedereen die 15 km of 

minder van het werk woont aan om de fiets te pakken. Er zijn verschillende regelingen waardoor het 

voordeliger is om de fiets pakken (denk bijvoorbeeld aan een kilometervergoeding of korting bij het 

aanschaffen van een e-bike). Als je liever met het OV gaat, is dat ook geen probleem. Als je de spits 

wilt vermijden, kun je op een ander tijdstip vertrekken. Dit 

geldt ook voor iedereen die met de auto richting kantoor wil. 

Bij wie kan ik terecht met vragen over slim reizen?

Je kunt altijd contact zoeken met HR. Ze gaan graag op

 zoek naar de beste oplossing voor jou. 


