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1. Basisregels

Bij ons leer je de wereld kennen

Blijf thuis bij klachten.

Ventileer zoveel mogelijk.

Een mondkapje is niet 
verplicht maar mag wel.

Was regelmatig je handen.

Geef elkaar de ruimte.
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2. Hybride werken

Bij ons leer je de wereld kennen

Stem je weekindeling 
altijd af met je team en
leidinggevende.

Vanaf 1 januari 2022 kun je zowel een 
vaste reiskosten- als thuiswerk-
vergoeding ontvangen op basis van je 
reisrooster in het Serviceplein. Lees hier 
meer over het aanvragen ervan.

De facultaire invulling van het Uni-
versitair beleid is 
hier te raadplegen.
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We bewegen steeds meer richting
een hybride werkvorm waar 
plaats onafhankelijk werken 
onderdeel van is.

40%
Het Universitair 
beleid - medewerkers met 
een aanstelling van 0,50 fte 
of meer kunnen in overleg 
met hun leidinggevende 
minimaal 1 dag per week 
thuiswerken, uitgangspunt 
is minimaal 40% fysieke 
aanwezigheid op de faculteit 
of minimaal 2 dagen.

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/mededelingen/2022/01/zo-vraag-je-reiskosten--thuiswerk--en-internetvergoeding-aan?_ga=2.174603874.137457744.1647805587-752190654.1635399716&cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/mededelingen/2022/01/zo-vraag-je-reiskosten--thuiswerk--en-internetvergoeding-aan?_ga=2.174603874.137457744.1647805587-752190654.1635399716&cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/po/personeelsbeleid-en-gedragscodes/hr-beleid/thuiswerken/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-metajuridica?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau#tab-1


3. Thuiswerken  

Bij ons leer je de wereld kennen

Tip! Zet op de dagen dat je afwezig bent je out-of-office aan en  
vermeld je werkdagen in je handtekening.

Maak goede afspraken over het 
thuiswerken en aanwezigheid op de 
faculteit met je leidinggevende.

Thuiswerken is ideaal om je 
werkdag flexibel in te delen, 
reistijd te besparen, online 
meetings te houden en/of 
voor werk dat concentratie 
vereist.

DIA
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Meubilair voor thuiswerken 
aanvragen? Ga naar het Serviceplein

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/?cf=rechtsgeleerdheid&cd=fdr-bestuur-bureau


4. Werkplekken op de faculteit

Bij ons leer je de wereld kennen

Het kalenderjaar 2022 staat in het 
teken van een transitiefase waarin we 
ervaring gaan opdoen hoe het is om 
hybride te werken.

Uitgangspunt alle werkplekken op 
de faculteit zijn standaard voorzien 
van een Arbo conforme bureaustoel, 
in hoogte verstelbaar bureau en een 
dockingstation met twee monitoren.

Met een laptop ben je in 
staat hybride te werken. 
Gefaseerd geven we 
laptops uit en vervangen 
we desktops voor 
laptopwerkplekken.
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5. Hybride vergaderen 

Bij ons leer je de wereld kennen

Vergaderruimtes met AV zijn 
aangevuld met een conference set 
voor hybride vergaderen (videobellen). 

Bespreek onderling of een overleg 
fysiek, digitaal of hybride kan 
plaatsvinden. Wandeloverleg blijft ook 
een optie.

Houd rekening met je collega’s in de 
ruimte tijdens een digitaal overleg. 
Gebruik bij voorkeur een headset.

1 42 53 6

Gebruik Outlook om vergaderruimtes 
te reserveren. Boek zoveel mogelijk 
binnen je eigen gang of eenheid.



6. Tips 

Bij ons leer je de wereld kennen

Voor leidinggevenden
• Maak afspraken met teamleden over 

balans thuiswerken en aanwezigheid 
op de faculteit.

• Kies een dag uit voor teamoverleg op 
de faculteit. 

• Evalueer de afspraken regelmatig.

Voor iedere medewerker
• Als je thuis werkt, neem regelmatig 

pauze en beweeg voldoende.
• Blijf bereikbaar wanneer je thuis 

werkt.
• Blijf in contact met je collega’s.
• Help je nieuwe collega op weg. 
• Vraag om feedback wanneer je 

twijfelt aan je hybride werkbalans.
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