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Bij stad en Sociaal Huis Mechelen werd telewerken mogelijk vanaf 2012. In
2016 werd dit in het kader van de invoering van Het Nieuwe Werken ruimer
verspreid en werd een reglement Telewerken en een reglement Mobiele
Toestellen goedgekeurd door het college, na overleg met de vakbonden.
Door de coronacrisis is telewerken voor een deel van onze medewerkers de
norm geworden, of op zijn minst sterk aanbevolen. Door de goede
ondersteuning van ICT werd dit ook mogelijk en kon een belangrijk gedeelte
van het werk van op een thuiswerkplek gebeuren.
De stad telt daarnaast ook heel wat diensten waarvan het werk niet van
thuis uit kan gebeuren, deze medewerkers hebben ook tijdens de
coronacrisis hun werkzaamheden op de werkvloer verder gezet.
Het reglement Telewerken voorziet geen vergoeding of toelage voor
medewerkers die thuis werken. Ze krijgen wel werkmateriaal ter beschikking
- Een laptop, inclusief toetsenbord, muis en schoudertas of rugzak
- Een geïntegreerde telefoon via de laptop en/of smartphone
De medewerker heeft ook veel flexibiliteit: bij telewerken mag men zijn werk
spreiden tussen 7u en 22u, wat veel flexibeler is dan voor medewerkers die
op de werkvloer aanwezig moeten zijn.
Voor vele telewerkers is het wegvallen van het woonwerkverkeer ook een
belangrijke tijdswinst.

Uit een bevraging die we in mei 2020 deden bleek de vraag naar een
structurele versoepeling van de mogelijkheden tot telewerken, ook na de
coronacrisis, sterk aanwezig. Dit wordt in de komende maanden opgenomen
door het managementteam en het college.
Er is momenteel geen intentie om hier een vergoeding aan te koppelen, het
bestuur vindt het belangrijk om de medewerkers zoveel mogelijk gelijk te
behandelen en degenen die geen mogelijkheid hebben om hun werk van op
afstand te doen niet uit te sluiten van bepaalde vergoedingen.
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