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Uit en thuis met dezelfde overeenkomst? 
 
Een aantal van uw thuiswerkers gaat een deel van de werkzaamheden op kantoor 
verrichten. U wilt hun voor die kantoorwerkzaamheden een arbeidsovereenkomst 
aanbieden. Betekent dit dat hun “thuiswerkovereenkomst” ook een arbeidsovereenkomst 
wordt? 
 
Thuiswerk 
Bij een arbeidsovereenkomst moet het gaan om de persoonlijke verrichting van arbeid door 
de werknemer, gedurende een bepaalde periode, tegen loon, en onder toezicht van de 
werkgever. Bij thuiswerk wordt meestal niet voldaan aan de eis van toezicht. Daardoor 
wordt de overeenkomst tot het verrichten van thuiswerk veelal niet als een 
arbeidsovereenkomst gekwalificeerd, maar als een overeenkomst tot opdracht, waarvoor 
andere regels gelden. Toch hebben thuiswerkers in sommige wetten een bescherming die 
gelijk is aan die van werknemers. Zo vallen thuiswerkers – mits zij aan bepaalde 
voorwaarden voldoen - onder de werknemersverzekeringen, zoals de WW en de WAO. 
 
Van huis naar kantoor 
Het kan voorkomen dat een gedeelte van het thuiswerk op een gegeven moment toch op 
kantoor moet gebeuren, bijvoorbeeld omdat de thuiswerker niet langer over de juiste 
middelen beschikt om het werk thuis uit te voeren. Het kan ook voorkomen dat u uw 
thuiswerker voor ander werk wilt inzetten, maar dan op kantoor. In dat geval zal de 
thuiswerker voor de kantoorwerkzaamheden geacht worden onder toezicht van de 
werkgever te werken. Als werkgever zult u daarom een arbeidsovereenkomst moeten 
aanbieden. Dat betekent dat de thuiswerker er een goede bescherming bij krijgt: het is voor u 
immers lastiger een einde te maken aan een arbeidsovereenkomst dan aan een overkomst tot 
opdracht. Maar heeft het aanbieden van een arbeidsovereenkomst gevolgen voor het 
resterende thuiswerk en de opdrachtovereenkomst? 
 
Twee overeenkomsten 
In principe verandert er niets aan de thuiswerkovereenkomst indien u de thuiswerker een 
arbeidsovereenkomst aanbiedt voor ander werk dan het thuiswerk. De thuiswerker heeft 
dan dus met u zowel een overeenkomst van opdracht voor het thuiswerk als een 
arbeidsovereenkomst voor het kantoorwerk. U zult echter moeten oppassen dat u de twee 
overeenkomsten goed gescheiden houdt, als u ten minste wilt voorkomen dat al het werk – 
zowel het werk op kantoor als thuis – als één arbeidsovereenkomst zal worden beschouwd 
waarbij de werknemer soms thuis mag werken. Er is een verschil tussen de thuiswerker die 
ook voor een gedeelte een arbeidsovereenkomst heeft, en de werknemer met een 
arbeidsovereenkomst die van zijn werkgever af en toe thuis mag werken. De laatste is een 
“volle” werknemer en heeft een veel grotere bescherming dan de eerste.  
Om te voorkomen dat u ongewild ook als werkgever wordt beschouwd voor het thuiswerk, 
is het belang dat u in uw administratie een onderscheid maakt tussen de 
opdrachtovereenkomst en de arbeidsovereenkomst. Zet bijvoorbeeld op uw loonstrookje niet 
de verdiensten die de werknemer ontvangt voor zijn opdrachtovereenkomst met u, maar laat 
bijvoorbeeld de werknemer annex thuiswerker daarvoor een declaratie opstellen. 
 
Tip: Komt uw thuiswerker op kantoor werken, laat hem dan alleen voor die werkzaamheden 
een arbeidsovereenkomst tekenen. Het is daarbij belangrijk dat u in uw administratie de 
arbeidsovereenkomst en de thuiswerkovereenkomst uit elkaar houdt. 
 


