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ThuisWerkScan
Concrete inzichten om optimaal thuis te werken!
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Inleiding
Op 15 mei 2020 heb jij de ThuisWerkScan ingevuld. De ThuisWerkScan is een hulpmiddel om te reflecteren op jouw
huidige werksituatie en mentale belastbaarheid. De ThuisWerkScan laat zien hoe jij het ervaart om thuis te werken,
daarnaast wordt inzicht geboden in jouw mentale belastbaarheid. Dit product biedt aan de hand van acht
onderwerpen inzicht in hoe jij thuiswerken ervaart en geeft advies hoe jij deze thuiswerksituatie kan verbeteren.

Over Thuiswerken
Thuiswerken, of vanuit huis werken, is voor de één een zegen en voor de ander een regelrechte ramp. Vaak is
thuiswerken helemaal niet logisch of, afhankelijk van de taak of functie, niet of nauwelijks echt mogelijk. Maar er is
nu voor velen even geen andere keus. Dat het impact heeft op onze gewoonten, dat is wel duidelijk, maar al snel zal
het erg veel van onze mentale kracht vragen.

Zo zijn er natuurlijk de voordelen, bijvoorbeeld niet meer elke dag twee uur in de file heen en terug, vergaderingen
die opeens erg efficiënt verlopen, ondanks allerlei technische barrières, de veel betere koffie thuis of simpelweg
een mailbericht in plaats van weer een meeting. Opvallend hoeveel voordelen er eigenlijk zijn, zoals niemand die
zich bekreund over jouw gedrag of aanmerkingen heeft op jouw houding of jouw kleding. Zijn er dan geen nadelen,
dat zeker wel. Een huisgenoot die eigenlijk nog veel meer commentaar levert. Kinderen die om aandacht vragen en
ook de hond heeft stressverschijnselen. Iedereen vraagt vaak meer aandacht dan dat jij redelijk vindt, relaties
komen onder druk te staan en als ook de scholen niet meer 'meewerken', dan is een ramp al snel in wording.

Het vraagt dus veel flexibiliteit van iedereen, maar ook allerlei aanpassingen en het doorbreken van gewoonten en
gebruiken. Een nieuwe werkelijkheid ontstaat voor vrijwel iedereen. Voor veel mensen is dit redelijkerwijs
nauwelijks (zonder hulp) op te brengen. De ThuiswerkScan kan uitkomst bieden. Het is een digitaal hulpmiddel,
speciaal ontwikkeld door DilemmaManager, om iedereen concrete adviezen te geven. Duidelijk en concreet over
het hoe en wat en niet het waarom, want dat is voor iedereen wel duidelijk.

Privacyverklaring
Dit rapport is uitsluitend bestemd voor Voorbeeld Rapportage en degene die hem in het kader van zijn ontwikkeling
begeleidt. Omdat individuen en situaties continu veranderen, heeft het rapport slechts een beperkte houdbaarheid.
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Thuiswerkfactoren

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke voorkeuren jij hebt ten aanzien van thuiswerken,
uitgesplitst naar acht verschillende onderwerpen. Onderstaand wordt jouw score op elk
onderwerp weergegeven. Op de volgende pagina's worden jouw voorkeuren per onderwerp
beschreven en wordt mogelijke kansen en risico's verder toegelicht.

Ontwikkeling Welbevinden Technologie Cultuur

Mobiliteit Arbo Werkplek Management & sturing

De kleur van het icoon geeft aan in welke categorie jouw uitslag valt

De gele stijl wordt getypeerd door een gedrevenheid op basis van ontwikkeling, zelfontplooiing en
ontdekken

De groene stijl wordt getypeerd door een gedrevenheid op basis van sociale interactie, sfeer en
betrokkenheid

De rode stijl wordt getypeerd door een gedrevenheid op basis van succes, ambitie en prestatie

De blauwe stijl wordt getypeerd door een gedrevenheid op basis van structuur, duidelijkheid en
zekerheid
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Toelichting Thuiswerkfactoren

Ontwikkeling
Mijn voorkeur met betrekking tot mijn persoonlijke ontwikkeling is vooral blauw gekleurd:

Persoonlijke ontwikkeling betekent voor mij vooral concreet en feitelijk leren en het geleerde concreet in de praktijk
brengen. Maar ook leren van anderen en hierbij de ruimte krijgen om fouten te mogen maken. Ik ben immers vooral praktisch
ingesteld, maar ik weet ook graag van te voren waar ik aan toe ben.
Met betrekking tot het thuiswerken en mijn persoonlijke ontwikkeling zie ik wel enige belemmeringen, bijvoorbeeld dat het
mij aan duidelijkheid zou kunnen ontbreken en ik minder houvast heb aan hoe mijn  collega’s zaken aanpakken. Ook kan
mijn leidinggevende (of collega's) minder directe sturing of richting geven aan hoe ik zaken aanpak, want ik weet uiteraard
ook niet alles.

Welbevinden
Mijn persoonlijke voorkeur met betrekking tot mijn welbevinden is vooral rood gekleurd:

Ik heb een sterke behoefte aan zichtbare resultaten en ik wil graag succes realiseren. Mijn prestaties zullen positief worden
beïnvloed door een competitieve werksfeer waarbij er voldoende ruimte is voor ambitie en vooral ook door plezier in het
werk, zo ben ik van mening.
Met betrekking tot thuiswerken, of vanuit huis werken, betekent dit dat ik zoveel mogelijk wil denken in kansen om resultaat
te realiseren, maar het kan mij ook opbreken wanneer er bijvoorbeeld veel belemmeringen of problemen zijn of onvoldoende
mogelijkheden of concrete kansen. Zijn resultaten onvoldoende zichtbaar of word ik geremd in mijn ambities, dan kan ik mij
soms makkelijk ergeren aan alles wat ik niet kan organiseren. En als de druk oploopt, dan is een conflict soms snel geboren.

Technologie
Mijn visie op technologie is vooral rood gekleurd:

Ik ervaar nieuwe technologische ontwikkelingen als positief, bijvoorbeeld omdat het mij veel kansen en mogelijkheden kan
bieden op succes, nieuwe klanten en ik mijn zakelijke netwerk aanzienlijk kan vergroten.
Met betrekking tot thuiswerken betekent dit dat ik vooral gebruik wil maken van de voordelen ervan, zoals het gebruik van
nieuwe technische hulpmiddelen, smartphones, softwarepakketten en social media, maar ook omdat het mij helpt aan
nieuwe manieren om in contact te komen met (potentiële) klanten.

Cultuur
Mijn cultuurwaarden zijn vooral blauw gekleurd:

Tradities en cultuurwaarden zijn voor mij van grote betekenis. Ik ervaar belang bij duidelijkheid en zekerheid en ik hecht veel
waarde aan respect voor ieders mening of overtuiging. Ik vind het belangrijk dat iedereen elkaar in zijn of haar waarde laat,
uiteraard ook bij het thuiswerken is dit belangrijk. Ik sta positief kritisch ten opzichte van nieuwe inzichten, maar niet elke
verandering is ook een verbetering. Binnen de mogelijkheden die er zijn, zal ik mijn bijdrage proberen te leveren, echter ik
heb wel behoefte aan duidelijkheid, heldere overlegstructuren en concrete taken.

Mobiliteit
Mijn verwachtingen en wensen ten aanzien van mobiliteit zijn vooral groen gekleurd:
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Mobiliteit is natuurlijk veel meer dan een prettige reisverbinding, het liefst korte afstanden of geen files. Ook is er vaak meer
dan werk alleen, waarbij veel reizen of lange afstanden eigenlijk helemaal niet prettig is. Ook is een goede balans werk/privé
erg belangrijk voor mij, waarbij teveel moeten reizen of beperkingen in mijn mobiliteit eigenlijk niet gewenst is. Thuiswerken
biedt daarom ook mogelijkheden voor mij, waarbij ik het natuurlijk nog steeds prettig vindt om een goed contact te
onderhouden met mijn collega's.

Arbo
Mijn persoonlijke voorkeuren ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn vooral blauw gekleurd:

In algemene zin, dus ook bij thuiswerken of vanuit huis werken, vind ik het belangrijk dat zaken goed geregeld zijn. Ik heb
behoefte aan duidelijke (arbeids)voorwaarden, die voor iedereen gelden en bij het beoordelen van mijn functioneren dient
dit objectief en eerlijk te gebeuren. Ik stel prijs op duidelijke richtlijnen, voorschriften en protocollen, zodat ik weet waar ik
aan toe ben, ik weet wat ik verwachten kan en ik begrijp waarop ik beoordeeld wordt. Ik wil graag een eerlijke beloning, een
objectieve en deskundige beoordeling en voldoende kansen om mijzelf te verbeteren als dat nodig is.

Werkplek
Mijn voorkeur ten aanzien van mijn (thuis)werkplek is vooral blauw gekleurd:

Ik heb behoefte aan een goed gestructureerde werkplek. Thuiswerken is echt niet altijd mogelijk, sommige taken kan ik
gewoon niet thuis of vanuit huis organiseren. Ik kan mij daarom best wel ergeren aan mensen die dit niet begrijpen. Vooral
het organiseren en regelen van al die randzaken vraagt veel energie van mij, in ieder geval gaat het ten koste van mijn
werkplezier.

Management & sturing
Mijn persoonlijke voorkeur ten aanzien van management en sturing is vooral groen gekleurd:

Uiteraard heb ik behoefte aan regelmatig contact en als het kan persoonlijke aandacht. Ik stel de aandacht en ondersteuning
van mijn leidinggevende zeer op prijs, immers 'we moeten het toch samen redden, nietwaar?'
Thuiswerken of vanuit huis werken is echt niet altijd handig of goed te regelen, dus het vraagt misschien wel meer energie of
aandacht dan altijd georganiseerd kan worden. Ik maak mij hierover uiteraard wel zorgen, want ik kan het niet verdragen als
zaken fout gaan. Of nog erger, de boel vastloopt.
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Mentale fitheid

Het hoofdstuk mentale fitheid geeft inzicht in de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is om te
investeren in persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer zorgen, onzekerheid, spanning, druk of
stress wij ervaren, hoe meer moeite wij hebben om open te staan voor kansen of
mogelijkheden en des te eerder we terug zullen vallen op onze intrinsieke motivatie.

Mentale fitheid weerspiegelt de mate waarin jij je vrij voelt om spontaan en onbezwaard eigen keuzes te maken en
in welke mate jij in staat bent om objectief en ongedwongen te reflecteren. Iemand met een lage mentale fitheid
zal makkelijker prikkels en informatie toelaten, zonder zich beperkt te voelen door persoonlijke zorgen, eerdere
teleurstellingen of het ervaren van belangentegenstellingen. In de ThuisWerkScan is mentale fitheid uitgedrukt in
de ThuisWerkWaarde, deze wordt op de volgende pagina visueel weergegeven door middel van een wijzer en
tekstueel toegelicht.

Een (zeer) hoge ThuisWerkWaarde kan een risico vormen. Dit kan namelijk indicatief zijn voor een zekere mate van
naïviteit, impulsiviteit of zelfs onbedachtzaamheid en roekeloosheid. Je mentale fitheid behoeft in dit geval
aandacht, mogelijk heb je baat bij begeleiding om jouw mentale fitheid te verbeteren.

Een gemiddelde ThuisWerkWaarde wordt als optimaal beschouwd. Het duidt erop dat de vermogens van een
persoon en de zorgen in balans zijn. Iemand kan hierbij prikkels toelaten, maar ook putten uit eerdere ervaringen
en zich enige moeilijkheden voorstellen.

Een (zeer) lage ThuisWerkWaarde geeft weer dat iemand vaak meer verplichtingen, zorgen en
belangentegenstellingen ervaart, dan dat er draagkracht is. Dit gaat vaak ten koste van de objectiviteit,
professionaliteit en in veel gevallen ook van het vermogen om onbezwaard te kunnen handelen. Iemand met een
lage ThuisWerkWaarde is meer geneigd om risico's, twijfels en onzekerheden te benadrukken en uit te vergroten.
Dit uit zich bijvoorbeeld in het vermijden van verwijtbaarheid, controledrift of spanningsklachten. Je mentale
fitheid behoeft in dit geval ook aandacht, mogelijk heb je baat bij begeleiding om jouw mentale fitheid te
verbeteren.

De thuisWerkWaarde is in kaart gebracht door de draagkracht af te zetten tegen de draaglast. Oftewel: wat kan jij
'inzetten' in jouw situatie (draagkracht) en met welke verplichtingen of zorgen moet jij rekening houden
(draaglast). De draagkracht en draaglast bestaan uit de volgende onderdelen:

Draagkracht Draaglast
Zelfvertrouwen Teleurstellingen uit het verleden
Energie Stress of spanning in de huidige situatie
Opgedane ervaringen Zorgen over de toekomst
Normen en waarden Verplichtingen
Aanwezigheid van kennis en kunde Zorgbelasting directe omgeving
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ThuiswerkWaarde
De berekende totaalscore geeft aan dat jouw ThuiswerkWaarde op dit moment zeer laag is.

Uit deze score kan worden geconcludeerd dat jij momenteel meer zorgen en problemen ervaart dan je redelijkerwijs zelf kunt
hanteren of oplossen. Er is sprake van een sterke onbalans in de balans tussen inspanning en ontspanning en er is sprake van
een verstoorde energiehuishouding. Jij ervaart momenteel veel spanning en vrijwel dagelijks een sterk verhoogde druk en
met grote regelmaat heb jij onvoldoende fut en energie.

Er is vaak maar weinig nodig om je moedeloos of gefrustreerd te voelen en maar zelden ervaar jij nog plezier in de dingen die
jij doet. Indien er (nog) meer druk op je komt te staan, dan is de kans erg groot dat jij deze druk niet meer aankan. Jij weet
vaak niet meer wat je doen moet of waar jij goed aan doet en regelmatig heb jij het gevoel dat je overal helemaal alleen voor
staat. Eigenlijk ben jij vaak al blij als jij jouw dagelijkse zorgen en beslommeringen hebt overleeft.

Concreet gezien is er sprake van een zeer lage ThuiswerkWaarde. Dit betekent dat indien er onverhoopt sprake is van (nog)
meer tegenslag, spanning of teleurstelling, de kans op uitval, ziekte of spanningsklachten erg groot is. Het is daarom
belangrijk dat jij dit signaal serieus neemt en contact zoekt met een vertrouwenspersoon om jouw situatie te bespreken. Jij
loopt al veel te lang rond met jouw problemen en zorgen, die jij waarschijnlijk liever zelf wil oplossen, maar wat helemaal niet
verstandig is. Of eigenlijk zelfs niet (meer) mogelijk is.


