
 Samenvatting
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken (zoals thuis of op afstand werken of met de werktijden schuiven) 
kan bevorderen dat werknemers bij hun woon-werkverplaatsing de file mijden. Inzicht in de redenen 
waarom werknemers tijd- en/of plaatsonafhankelijk werken en welke barrières er bestaan om dit 
frequenter of meer te doen, kan aanknopingspunten bieden voor beleid gericht op het stimuleren 
van filemijdend gedrag. Het aandeel thuis- of telewerkers is tussen 2008 en 2012 toegenomen van  
27 tot 32%. Een combinatie van autonome ontwikkelingen, inspanningen door overheden en bedrijfs- 
leven en ontwikkelingen binnen organisaties lag aan deze toename ten grondslag. 68% van de 
werknemers werkt daarentegen tijdens normale werkuren nooit thuis of op afstand, en het aantal 
uren per week dat werknemers thuiswerken is al jaren redelijk stabiel. Een beperkt onderling 
vertrouwen, een werkcultuur die werken op afstand niet of minimaal toestaat, de beperkte toepas-
baarheid van bestaande regelingen en de bekendheid hiermee, het vertoonde gewoontegedrag en 
de beperkte flexibiliteit aan de randen van de dag zijn de belangrijkste redenen waarom niet vaker 
wordt gekozen voor een werkvorm die het mogelijk maakt de file te mijden. Verder lijkt er een 
natuurlijke grens te zitten aan de hoeveelheid tijd per week waarop mensen kunnen en willen 
thuiswerken; deze grens ligt tussen de 1 en 2 dagen per week. Voor een realistische inschatting van 
de netto-effecten op mobiliteit op de langere termijn is het derhalve noodzakelijk om rekening te 
houden met deze natuurlijke grenzen en barrières voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken, zelfs in 
deze tijden van groeiende flexibilisering, inspanningen door de overheid en het bedrijfsleven en 
snelle technologische ontwikkelingen. Een verdere toename van tijd- en plaatsonafhankelijk werken 
is mogelijk mits de barrières in samenhang worden verminderd of weggenomen.

De programmadirectie Beter Benutten heeft een kader geschetst om middels benutting een bijdrage te 
leveren aan de bestrijding van de congestie. In het programma Beter Benutten werken rijk, regionale 
overheden en het bedrijfsleven samen in twaalf regio’s om congestie te bestrijden. Daarvoor worden 
verschillende soorten maatregelen ingezet, waaronder maatregelen die de reiziger aanzetten om op  
een ander tijdstip te reizen of minder te gaan reizen. 

In dit op verzoek van de programmadirectie Beter Benutten uitgevoerde onderzoek richt het Kennisinstituut 
voor Mobiliteitsbeleid zich op de vraag of het in potentie mogelijk is de verschillende varianten van tijd- en 
plaatsonafhankelijk werken zoals thuis- en telewerken te stimuleren, en welke barrières hiervoor eventueel 
dienen te worden weggenomen. Om deze vraag te beantwoorden hebben we in kaart gebracht op welke 
manieren werknemers al tijd- en plaatsonafhankelijk werken en wie hierin de voorlopers zijn. Voorlopers 
kunnen ons veel leren over de manieren waarop mensen het tijd- en plaatsonafhankelijk werken in de 
praktijk invullen, welke randvoorwaarden nodig zijn om tot een bepaald niveau van deze werkvormen te 
komen en welke factoren een verdere uitbreiding ervan in de weg staan. Daarom hebben we in kaart 
gebracht welke groepen werknemers tot de voorlopers op het gebied van tijd- of plaatsonafhankelijk 
werken behoren en welke barrières zij ervaren bij het uitbreiden ervan. Het onderzoek is uitgevoerd met 
een literatuurstudie, analyses op verscheidene databestanden, en vier groepsdiscussies met forensen uit de 
gevonden voorlopersgroepen (werknemers én leidinggevende forensen). 

In welke mate werken mensen al tijd- en plaatsonafhankelijk, en op welke manieren?
Er zijn verschillende vormen van tijd- of plaatsonafhankelijk werken die het mogelijk maken de file te 
mijden, bijvoorbeeld thuiswerken, telewerken, het schuiven met werktijden of het combineren van deze 
verschillende vormen. Het thuis- en telewerken is in de afgelopen jaren toegenomen door een combinatie 
van autonome ontwikkelingen, inspanningen door overheden en bedrijfsleven en ontwikkelingen binnen 
bedrijven en organisaties. Zo groeide het aandeel bedrijven en organisaties waarvan medewerkers wel 
eens thuis-/telewerken, tussen de jaren 2007/2008 en 2009/2010 van 20 tot 25%. Deze toename omvat 
echter deels het thuis overwerken buiten de normale werktijden, een werkvorm die het op zichzelf niet 
mogelijk maakt om de file te mijden. Als dit overwerken buiten de normale werktijden wordt uitgesloten, 
valt op dat de meerderheid van werknemers nooit tijdens normale werkuren thuis-/telewerkt: 68% van 
alle Nederlandse werknemers werkt alle normale arbeidsuren op een (vaste) werklocatie buitenshuis en 
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32% werkt wel regelmatig thuis of op afstand. Gemiddeld werkt deze laatste groep wekelijks 6,1 uur van 
hun normale arbeidstijd thuis, een aantal uren dat al jaren redelijk stabiel is. Bij bedrijven met meer dan 
500 werknemers wordt aanzienlijk meer thuis gewerkt dan bij de kleinere bedrijven. Thuis-/telewerken 
komt vooral voor in de sectoren ICT, Financiële instellingen en Onderwijs, en in de COROP-regio’s 
Groot-Amsterdam, Haaglanden en Utrecht.

Mensen kunnen om meerdere redenen besluiten om een andere indeling van hun werk te kiezen, bijvoor-
beeld door thuis te werken of met hun werktijden te schuiven. De reden bepaalt vaak de vorm van tijd- of 
plaatsonafhankelijk werken die zij kiezen. Om bijvoorbeeld in een rustige omgeving productief te kunnen 
werken of een woon-werkreis helemaal uit te kunnen sparen, kiezen zij ervoor een hele dag thuis te werken, 
een vorm van plaatsonafhankelijk werken. Een onverwachte vertraging op de weg daarentegen is vaak een 
reden om te kiezen om te schuiven met werktijden en zo tijdonafhankelijk te werken. Het vóórkomen van 
files op het woon-werktraject is daarentegen geen aanleiding om standaard met de werktijden te schuiven: 
de dagelijkse file zien mensen vaak als een vast onderdeel van de woon-werkreis en niet als een aparte 
vertraging, waardoor ze hun werktijden hier niet op aanpassen. Natuurlijk is het ook mogelijk om de 
verschillende vormen van tijd- of plaatsonafhankelijk werken te combineren: bijvoorbeeld door ’s ochtends 
op het moment van de normale woon-werkverplaatsing thuis te werken en pas later naar het werk te 
reizen. Voor de meeste werknemers is deze werkindeling echter ongebruikelijk.

Welke werknemers vervullen een voortrekkersrol op het gebied van tijd- en  
plaatsonafhankelijk werken?
In bepaalde sectoren wordt vaker thuisgewerkt of getelewerkt dan in andere sectoren. Zo is het aandeel 
thuis-/telewerkers in de sectoren Onderwijs, ICT en Financiële dienstverlening aanzienlijk hoger dan het 
Nederlandse gemiddelde. Veel werknemers uit deze sectoren geven bovendien aan wekelijks of zelfs 
dagelijks hinder te ondervinden in hun werk door vertragingen in het verkeer. Niet alleen de ‘gewone’ 
werknemers zijn relatief vaak thuis-/telewerkers, ook hun leidinggevenden werken vaak tijd- of plaats-
onafhankelijk. Deze groepen werken dus in een omgeving waarin tijd- of plaatsonafhankelijk werken al 
breed geaccepteerd lijkt (sociale norm), ruime ervaring bestaat met vertraging door files én sprake is  
van voorbeeldgedrag door leidinggevenden. 

Op basis van bovengenoemde gegevens zou het logisch lijken dat deze werknemers ook frequenter  
en meer uren thuis-/telewerken. Dit is echter niet het geval. De werknemers in deze sectoren werken 
gemiddeld niet meer uren thuis dan werknemers in andere sectoren. Blijkbaar ervaren ook zij bepaalde 
barrières om hun flexibele werkindeling verder op te rekken.

Welke barrières ervaren voorlopers om meer of frequenter gebruik te maken van de  
mogelijkheden van tijd- en plaatsonafhankelijk werken?
Er zit een natuurlijke grens aan de hoeveelheid tijd per week waarop mensen op een andere locatie 
(bijvoorbeeld thuis) kunnen en willen werken; deze grens ligt tussen de 1 en 2 volle werkdagen per week  
(8 - 16 uur). Deze natuurlijke grens heeft vooral te maken met zichtbaarheid van de werknemer, een 
verminderd onderling vertrouwen bij werken op afstand, en de beperkte mogelijkheid om onderling 
contact te hebben als meerdere mensen in een groep meer dan 2 volle werkdagen per week thuis of  
op afstand werken.

De file is vaak een relatief klein onderdeel van de gehele reis van deur tot deur. Mede hierdoor speelt de 
dagelijkse file nauwelijks een rol bij de keuze om op een andere tijd of plaats te werken. Op een gebruike-
lijke dag kunnen forensen vaak goed voorspellen hoe lang hun reis van deur tot deur is, en de vertraging 
door files calculeren ze hierbij in. Dit wil niet zeggen dat ze de file prettig vinden; ze vinden die vaak 
zonde van hun tijd. Het weerhoudt hen er echter niet van om toch regelmatig in de file te gaan staan. 
Onverwachte vertraging door files vinden mensen een stuk vervelender dan voorspelbare files. Voor 
privéverplichtingen (vaak rond de avondspits) is dit gevoel overigens minder sterk dan voor werkver-
plichtingen (vaak ’s ochtends), tenzij de privéverplichtingen ook aan een duidelijke tijd gebonden zijn. 
Moeten zij bijvoorbeeld de kinderen ophalen van school of kinderdagverblijf, wat aan tijd gebonden is, 
dan kan de flexibiliteit ook aan het eind van de werkdag beperkt zijn.
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Forensen geven aan dat de kosten die gemoeid gaan met het inrichten en gebruiken van een thuiswerkplek 
die voldoet aan de arbo-richtlijnen, hoog zijn en een barrière vormen om regelmatig thuis te werken. Ook 
voor werkgevers beperken de arbo-wetgeving en de met thuiswerken gemoeide kosten het thuiswerken. 
Organisaties zijn daarnaast huiverig voor beveiligingsproblemen die kunnen ontstaan door het gebruik 
van eigen apparatuur en thuisnetwerken. 

Leidinggevenden zien thuis-/telewerken meer als een gunst voor de werknemer dan als een recht. En 
doordat vaste wekelijkse thuiswerkdagen vaak niet gewenst zijn, kunnen veel werknemers niet profiteren 
van gunstige fiscale regelingen voor het thuiswerken. Hierin is overigens wel een kentering zichtbaar. 
Doordat nieuwe werkvormen (zoals Het Nieuwe Werken, HNW) de laatste jaren vaak ‘van bovenaf’ 
worden opgelegd om op de huisvesting te kunnen bezuinigen, worden werknemers in deze organisaties 
door hun leidinggevenden vaker aangespoord om meer thuis te werken. Het is niet ondenkbaar dat 
HNW zich bij bepaalde bedrijven en organisaties ontwikkelt van een gunst naar een recht en later 
misschien zelfs naar een plicht.

De bekendheid van organisaties met de voor- en nadelen van tijd- en plaatsonafhankelijk werken laat 
over het algemeen nog te wensen over. Hierdoor zijn bedrijven en organisaties minder snel geneigd om 
thuis-/telewerken of flexibiliteit in de werktijden bij hun werknemers te stimuleren of zelfs toe te staan.

Een beperkt onderling vertrouwen, een werkcultuur die werken op afstand niet of minimaal toestaat, de 
beperkte toepasbaarheid van bestaande regelingen en de bekendheid met deze regelingen, het vertoon-
de gewoontegedrag en de beperkte flexibiliteit aan de randen van de dag vormen zo de grootste 
barrières voor een verdere toename van tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Wat het netto-effect van het thuis-/telewerken op mobiliteit is, is helaas lastig te zeggen: de beschikbare 
informatiebronnen zijn hiervoor ontoereikend. Duidelijk is dat de mogelijkheden om het werk tijd- of 
plaatsonafhankelijk in te richten de afgelopen jaren zijn toegenomen. Dit geldt ook voor de bekendheid 
met deze mogelijkheden. Bij het maken van een realistische inschatting van een toekomstige groei van 
tijd- en plaatsonafhankelijk werken is het evenwel van belang rekening te houden met deze barrières en 
de natuurlijke grenzen die momenteel bestaan. De verwachtingen die in het verleden zijn geuit door 
bijvoorbeeld de Taskforce Mobiliteitsmanagement over de groei van thuiswerken als instrument om de 
fileproblematiek bij het woon-werkverkeer terug te dringen, waren hooggespannen. De verwachtingen 
sinds 2010 lopen uiteen van een toename van 43% van het aantal thuiswerkers tussen 2010 en 2012 tot 
een vervijfvoudiging van het aantal Nederlandse thuis- en telewerkuren tussen 2012 en 2015. Ook in het 
verdere verleden zijn artikelen verschenen waarin hoge verwachtingen zijn uitgesproken over de toe- 
name van het telewerken. Als reactie daarop zijn in Nederland en daarbuiten sinds de vroege jaren ’90 
met regelmaat wetenschappelijke publicaties verschenen die pogen die hoge verwachtingen te temperen. 
Dit onderschrijft het belang van het meenemen van deze natuurlijke grenzen en barrières bij het maken 
van inschattingen van de groei van tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Wat zijn de aangrijpingspunten voor meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken?
Werknemers, direct leidinggevenden en organisaties/werkgevers noemen verscheidene redenen voor  
en tegen de verschillende vormen van tijd- of plaatsonafhankelijk werken. Hieruit zijn zes aangrijpings-
punten te formuleren om het gebruik van deze verschillende werkvormen te kunnen oprekken. Deze 
aangrijpingspunten staan echter niet op zichzelf en zullen in combinatie moeten worden ingezet om de 
potentiële rek daadwerkelijk te kunnen realiseren. Niet bij alle aangrijpingspunten is een rol weggelegd 
voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu; ook andere partijen hebben hierbij een rol. 

De zes aangrijpingspunten worden hieronder kort toegelicht.
• Het veranderen van de werkcultuur 

Bij veel van de redenen die tégen werken op afstand of op andere tijden worden genoemd, speelt de 
cultuur op de werkvloer een rol. Bij het veranderen van die cultuur zijn verschillende partijen betrok-
ken. Tussen werknemers en hun direct leidinggevenden en tussen collega’s onderling dienen heldere 
afspraken te worden gemaakt. Ook vakbonden, ondernemingsraden en werkgevers kunnen hierbij een 
agendazettende en leidende rol spelen. 
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• Het doorbreken van gewoontegedrag 
Mensen hechten waarde aan regelmaat en ritme. Zij veranderen hun gewoonte niet eenvoudig uit 
zichzelf. Het doorbreken van gewoontegedrag is niet eenvoudig, al zijn er wel mogelijkheden om dit te 
bewerkstelligen. Zo kan een financiële prikkel in combinatie met gedragsmaatregelen ervoor zorgen 
dat mensen hun gedrag (in ieder geval op de korte en middellange termijn) veranderen. Het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu speelt hierbij al een actieve rol, namelijk met het programma Beter 
Benutten. Ook kan gebruik worden gemaakt van de natuurlijke of gecreëerde onderbrekingen die 
plaatsvinden in dat gewoontegedrag, de zogenoemde discontinuïteiten, zoals een verhuizing of een 
nieuwe baan. Ten slotte is een positieve ervaring met tijd- of plaatsonafhankelijk werken een belang-
rijke voorwaarde voor de gedragsverandering, ook bij gewoontegedrag. Het stimuleren van pilots met 
verschillende werkvormen kan een manier zijn om werknemers deze positieve ervaring te bieden. 

• Het vergroten van de flexibiliteit aan de randen van de dag 
Niet alleen werkverplichtingen, ook persoonlijke verplichtingen kunnen aan tijd en plaats gebonden 
zijn. Een beperkte flexibiliteit aan de randen van de (werk)dag kan de mogelijkheden om het werk 
tijdonafhankelijk uit te voeren drastisch terugbrengen. Bij het vergroten van de tijdflexibiliteit spelen 
meerdere partijen een doorslaggevende rol. Zo kunnen de werknemers en hun collega’s gezamenlijk 
afspraken maken over het plannen van vergaderingen en bijeenkomsten aan de randen van de dag, 
maar ook de direct leidinggevenden en werkgevers spelen hierbij een rol. Hiernaast kan de flexibiliteit 
toenemen wanneer de openingstijden worden verruimd van winkels, scholen, kinderdagverblijven en 
andere diensten die werkenden vaak aan de randen van de dag gebruiken. 

• Het beter laten aansluiten van regelingen bij de praktijk van tijd- of plaatsonafhankelijk werken 
Bestaande fiscale regelingen stellen voorwaarden die in de praktijk vaak niet aansluiten bij de 
inrichting van de bedrijfs- en werkprocessen. De voorwaarde dat thuiswerkdagen wekelijks op 
dezelfde dag moeten plaatsvinden en vastgelegd moeten zijn in een overeenkomst, strookt bijvoor-
beeld niet met de insteek van veel direct leidinggevenden, die een dergelijke terugkerende weekdag 
niet toestaan. Ook het verplicht inrichten van een thuiswerkplek belemmert het thuiswerken. Een 
arbo-ingerichte werkplek wordt breed belangrijk gevonden vanwege de gezondheid van de werkne-
mer, maar is tegelijkertijd een obstakel voor het thuiswerken. Volgens de Erasmus Universiteit staat het 
aanpassen van de arbo-wetgeving en -regelgeving dan ook bovenaan de lijst van randvoorwaarden 
voor HNW. Mogelijk kan ook de aangepaste werkkostenregeling een stimulerende werking hebben 
voor het thuiswerken, doordat uit deze regeling bijvoorbeeld ook internetgebruik, werkplekinrichting 
en andere vergelijkbare (dagelijkse en incidentele) kosten kunnen worden vergoed. 

• Het vergroten van de bekendheid met bestaande mogelijkheden en regelingen 
Niet alleen de beperkte aansluiting van bestaande regelingen bij de praktijk, ook de beperkte bekend-
heid met die regelingen kan een barrière vormen voor meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Het 
vergroten van de bekendheid met deze regelingen kan dan ook nuttig zijn, vooral voor die werknemers 
die zich nog niet bewust zijn van de rechten die zij op dit punt hebben. 

• Het beschikbaar maken van faciliteiten voor thuis- en telewerken 
Ook de ontoereikende ICT-mogelijkheden voor thuis- en telewerken vormen een barrière voor het 
tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Het faciliteren van de communicatie tussen collega’s onderling en 
met de leidinggevende is een zaak voor werkgevers, evenals het goed organiseren van de digitale 
beveiliging en de hieraan verbonden vergoedingen. Fiscale regelingen zouden hieraan een positieve 
impuls kunnen geven.
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