
Jubel-Talks: Telewerk 
in (en na) tijden van corona

Krijgt u de laatste maanden steeds vaker vragen van cliënten over de praktische en juridische aspecten van 

thuiswerk? Bent u zelf bezig met het uitwerken van een thuiswerkstrategie voor uw kantoor of bedrijf en wilt u 

hierover met andere vrije beroepers en ondernemers van gedachten wisselen? Benieuwd naar de visie van HR-

experten, arbeidsjuristen ondernemers en sociale partners?  

Maak kennis met de Jubel-Talks, een interactief online panelgesprek over telewerk: tijdens en nà corona. 

Datum: 

 Vrijdag 26 februari 2021, van 14u tot 16u: online interactief panelgesprek

Sprekers: 

 Monica De Jonghe, Directeur-Generaal en Executive Manager VBO

 Kathelijne Verboomen, Director kenniscentrum Acerta

 Rudi Delarue, Voorzitter Nationale Arbeidsraad

 Sandra Vercammen, Algemeen coördinator ACV Kader

Interactief panelgesprek onder voorzitterschap van: 

 Prof. dr. Frank Hendrickx, Instituut voor Arbeidsrecht (KU Leuven)

Programma: 

 Deel 1 - Organisatie van werk en arbeidstijden: werkuren, vrijheid, regels en handhaving

o Telewerk op maat, geen one-size-fits-all-approach: nood aan flexibiliteit?

o Hoe focussen op vertrouwen, niet op controle?

o Hoe focussen op resultaat, niet op tijd?

 Deel 2 - Welzijn op het werk: streven naar een perfecte work-life-balance voor elke werknemer?
o Successen en valkuilen bij de implementatie thuiswerk?
o Arbeidsrecht, sociaalzekerheidsrecht en fiscale wetgeving: belangrijkste vragen HR- en payroll-

verantwoordelijken?
o Een blik naar de toekomst: het ideale kantoor anno 2022?

 Deel 3 - Controle op telewerk en privacy?
o Evenwicht recht op controle (werkgever) en recht op privacy (werknemer)?
o Bijdrage en meerwaarde sociaal overleg?
o Controle en privacy op privétoestellen voor beroepsdoeleinden (bring-your-own-device-policy)?

 Deel 4 - Inspraak, coaching en leidinggeven bij telewerk
o Welke lessen trekken uit telewerk over leidinggeven?
o Remote leadership, een hefboom voor het mentale welzijn?
o Waarom en hoe investeren in connectie en interactie?



Mede mogelijk gemaakt met de steun van onze partners: 

ANTWOORDKAART Jubel.be 

Naam & voornaam:  .............................................................................................................................  

Kantoor:  ..............................................................................................................................................  

Adres:  .................................................................................................................................................  

Telefoon:  .............................................................................................................................................  

E-mailadres:  ........................................................................................................................................  

Btw-nummer:  ......................................................................................................................................  

 Ik schrijf me in voor de Jubel-Talks: Telewerk op 26 februari 2021 (online) aan € 101 excl. btw

 Ik schrijf me voor de Jubel-Talks: Telewerk op 26 februari 2021 (online) aan de partnerprijs

van € 73 excl. btw als lid/medewerker van:

 VBO

 Acerta

 NAR

 Jubel-abonnee: schrijf u in op de nieuwsbrief van Jubel.be en neem deel aan ledenprijs.

 Knowlex-gebruiker

Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of 

medewerker de sessie(s) te laten volgen. 

Annuleren is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie. 

Jubel-Talks: Telewerk 

in (en na) tijden van corona 

Hoe inschrijven? 

 www.knopspublishing.be

 Deze antwoordkaart

per post zenden naar

KnopsPublishing

Kerkstraat 108

9050 Gent

 Deze antwoordkaart

faxen naar 014/73 89 50

 Een e-mail sturen naar

info@knopspublishing.be met

uw inschrijvingsgegevens

Schema 

14u00-14u10       Inleiding door de voorzitter 

14u10-14u30       Deel 1  

14u30-14u50       Deel 2 

14u50-15u10       Deel 3 

15u10-15u30       Deel 4 

15u30-16u00       Vragen, overleg en discussie 

Dit debat gaat door in de vorm van een webinar. U hoeft geen 

software te downloaden: uw registratie gebeurt op basis van uw e-

mailadres en u hoeft enkel te klikken op de link die u van ons krijgt. 

Door middel van de chatfunctie kunt u vragen stellen aan de 

sprekers. 

Deelname 

Opleiding breed toegankelijk. Het aantal deelnemers is 

beperkt om doelgerichte interactie met de sprekers 

mogelijk te maken. 

Erkenning 

Erkenning permanente vorming voor bedrijfsjuristen 

goedgekeurd door het Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ) 

voor 2 juridische punten.  

Erkenning permanente vorming voor advocaten 

goedgekeurd door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) 

voor 2 standaardpunten onder het nummer  2020-02530. 

https://www.jubel.be/nieuwsbrief/
http://jubel.be/
http://www.knopspublishing.be/



