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Samenvatting
Thuiswerken en het schuiven met de werktijd om de spits te mijden zijn twee vormen van Het Nieuwe
Werken (HNW) die in de periode van 2000 tot 2016 de grootste invloed hebben gehad op de mobiliteit
en op de congestie. Het aantal thuiswerkuren nam in die periode toe met 38 procent. Het aantal
keren waarop werkenden schuiven met de werktijd om met de auto de spits te mijden, nam toe met
40 procent. Hierdoor is het aantal voertuigkilometers met 3 procent minder toegenomen dan wanneer
er geen HNW zou zijn geweest. Ten opzichte van 2000 is de verkeersomvang op de hoofdwegen met
5 procent minder toegenomen, en het reistijdverlies op de hoofdwegen met 18 procent minder.
Weinig empirisch onderzoek naar Het Nieuwe Werken
Er is momenteel weinig empirisch onderzoek beschikbaar over de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken
(HNW) en de effecten hiervan op de ontwikkeling van de mobiliteit en de congestie. Het Kennisinstituut
voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en de kenmerken van verschillende vormen van HNW en de factoren die hierop van invloed zijn. Op basis van de bevindingen van
dit onderzoek heeft het KiM een methodiek ontwikkeld, die vervolgens is toegepast om vast te stellen
wat het effect is geweest van diverse vormen van HNW op de ontwikkeling van mobiliteit en congestie.
Met het programma Beter Benutten (BB) wil DGMO/IenW Het Nieuwe Werken (HNW) stimuleren en zo
de congestie verminderen. Er zijn momenteel alleen statistieken beschikbaar van de mate waarin werknemers thuiswerken en telewerken (NEA, 2015) en van de waarin telewerken binnen bedrijven gangbaar
is (Enquête ICT-gebruik Bedrijven, CBS). Over andere vormen van HNW en over het gebruik van de auto,
het openbaar vervoer en de fiets door personen die aan HNW doen, zijn geen gegevens beschikbaar.
Enquêtes: thuiswerken en spitsmijden zijn belangrijkste vormen van HNW
In maart 2014, maart 2015 en maart 2016 heeft het KiM enquêtes laten uitvoeren bij circa 14.000 werkende
personen uit de Nederlandse beroepsbevolking. Uit de resultaten van de analyses van deze metingen en
van andere databronnen blijkt dat het met deze gegevens en de ontwikkelde methodiek mogelijk is om
voor de periode 2000-2016 de ontwikkeling en de kenmerken van HNW te bepalen, evenals het effect
van diverse vormen van HNW op het gebruik van de auto, het openbaar vervoer en de fiets en op de
congestie op het hoofdwegennet.
Uit de KiM-enquêtes blijkt dat thuiswerken en het schuiven met de werktijd om met de auto de spits te
mijden de meest voorkomende vormen van HNW zijn. In de jaren 2013-2015 bleef het aantal mensen
dat aan een vorm van HNW deed, ongeveer gelijk. Wel nam het totale aantal dagen waarop werkenden
aan HNW deden toe met 3 procent. Ruim 40 procent van de werkenden doet nu al aan een of meer vormen
van HNW. Bij ruim 30 procent leent de werksituatie zich daar niet voor. En bij ruim 20 procent lijkt er
potentie aanwezig voor verdere groei.
Mogelijkheden vanuit werkgever bepalend voor ontwikkeling HNW
De belangrijkste factor die van invloed is op de ontwikkeling van vormen van HNW, zijn de mogelijkheden
die hiertoe vanuit de werksituatie worden geboden. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke mogelijkheden,
zoals toegang tot email en bestanden en het gebruik van flexkantoren, maar ook om de expliciete toestemming van de werkgever om buiten het vaste werkadres te kunnen werken. De mate waarin aan HNW
wordt gedaan, verschilt per sector. Op basis van inschattingen van de werkenden zelf lijkt er in alle sectoren
echter nog sprake te zijn van ruimte voor een verdere potentiële groei. De voorkeuren en persoonlijke
omstandigheden van de werkenden zijn hierbij natuurlijk medebepalend. Last van files speelt hierbij ook
een rol.
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Thuiswerken en spitsmijden hebben grootste invloed op ontwikkeling mobiliteit en congestie
Door de kennis die is opgedaan uit de KiM-enquêtes te combineren met bestaande databronnen (onder
andere OViN en NEA van het CBS en verkeersdata) kon worden geschat hoe HNW zich in de periode
2000-2016 heeft ontwikkeld. Ook kon het effect daarvan op de mobiliteit en de congestie worden bepaald.
Thuiswerken en het schuiven met de werktijd om de spits te mijden blijken in de periode van 2000 tot
2016 de grootste invloed te hebben gehad op het gebruik van de auto en het openbaar vervoer en op
de congestie. Dit komt niet alleen doordat het aantal mensen dat aan HNW doet is toegenomen, maar
ook doordat de frequentie (uren/dagen/keren) van HNW is toegenomen. Het aantal thuiswerkuren nam
tussen 2000 tot 2016 toe met 38 procent. Het aantal keren waarop werkenden per week met de werktijd
schuiven om de spits met de auto te mijden, nam toe met 40 procent.
Minder kilometers afgelegd en minder congestie als gevolg van HNW
Door deze ontwikkelingen in HNW is het aantal voertuigkilometers op alle wegen in de periode 2000-2016
met 3 procent minder toegenomen dan wanneer HNW niet zou hebben bestaan. Het aantal kilometers
dat werd afgelegd per openbaar vervoer, is in die periode met 2 procent minder toegenomen.
Als gevolg van HNW is de verkeersomvang op de hoofdwegen in 2016 ten opzichte van 2000 met 5 procent
minder toegenomen. En het reistijdverlies op de hoofdwegen nam in dezelfde periode met 18 procent
minder toe.1

Wat is Het Nieuwe Werken?
Het Nieuwe Werken (HNW) is enkele jaren geleden geïntroduceerd om het werken effectiever,
efficiënter en plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Dit gebeurt door
de medewerker centraal te stellen en deze – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid te
geven om zelf te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en
met wie hij werkt (Bijl, 2009). HNW beoogt dus om werkpatronen in brede zin te veranderen.
Indien HNW tot meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken leidt, kunnen andere mobiliteitspatronen
ontstaan dan het traditionele patroon van reguliere werktijden op een vast werkadres buitenshuis.
Ook kan de piekbelasting van het mobiliteitssysteem hierdoor afnemen.
Het KiM onderscheidt zeven vormen van HNW die van invloed kunnen zijn op de mobiliteit en
de congestie:
1) De hele dag of een deel van de dag thuiswerken (in plaats van op de vaste werklocatie,
exclusief overwerk en exclusief mensen die thuis als vast werkadres hebben);
2) Werken op een andere vestiging van het bedrijf;
3) Werken op een flexkantoor;
4) Schuiven met werktijden op het vaste werkadres om de ochtend- en/of avondspits
(7-9;16-18 uur) met de auto te mijden;
5) Schuiven met werktijden om de spits met het openbaar vervoer te mijden;
6) Het mijden van het autogebruik voor zakelijke reizen;
7) Werken tijdens de reis.

1

Het effect dat HNW in de periode 2012-2016 op de verkeersomvang en de congestie had, is voor een (klein) deel het gevolg
van de maatregelen van Beter Benutten (met name belonen voor spitsmijdingen). De omvang van het effect van
BB-maatregelen is in deze analyses niet apart onderscheiden (voor effecten van Beter Benutten zie Van der Loop en Haaijer,
2017 en KiM, 2017a).
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1 Inleiding
1.1 Doel
Met het programma Beter Benutten wil DGMO/IenW Het Nieuwe Werken (HNW) stimuleren en zo de
congestie verminderen. Eind 2013 is het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op verzoek van
DGB/BB begonnen met het opstellen van een methodiek om te bepalen hoe HNW zich ontwikkelt en wat
hiervan het effect is op de mobiliteit en de congestie. Hiertoe heeft I&O-Research in opdracht van het
KiM in maart 2014, maart 2015 en maart 2016 enquêtes laten uitvoeren bij circa 14.000 werkende
personen uit de Nederlandse beroepsbevolking (voortaan ‘KiM-enquêtes HNW’ genoemd). Dit rapport
beschrijft de uitkomsten van de analyses die zijn uitgevoerd op basis van deze metingen en op basis van
andere databronnen (hoofdstukken 2, 3 en 4).
In deze studie kijkt het KiM naar HNW in zijn totaliteit. De studie heeft daarmee een ander doel en een
andere scope dan een studie naar de effecten die het programma Beter Benutten in de periode 2012-2016
had op de mobiliteit en de congestie (Van der Loop & Haaijer, 2017; KiM, 2017a).

1.2 Methode
Het effect van telewerken op de mobiliteit en de congestie kon al eerder worden geraamd met bestaande
gegevens, omdat het CBS beschikt over gegevens over telewerken (enquête ICT-gebruik bedrijven).
HNW is echter meer dan alleen telewerken.2 Thuiswerken komt vaker voor dan alleen bij telewerkers.
In 2015 was 32 procent van de werknemers thuiswerker en 16 procent was telewerker (NEA, 2015). Van
alle andere door het KiM onderscheiden vormen van HNW (zoals het schuiven met werktijden om de
spits te mijden, zie het kader in paragraaf 2.1) was helemaal geen informatie beschikbaar. Bovendien
waren van alle vormen van HNW geen of zeer beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van de
auto, het openbaar vervoer (OV) en de fiets (kortweg ‘mobiliteit’) en over het verplaatsingsgedrag bij
congestie. Hierdoor kon niet worden vastgesteld wat de omvang is van HNW en wat die voor effect heeft
op de mobiliteit. Met de KiM-enquêtes HNW is daarom gedetailleerdere informatie verzameld over de
frequentie van de zeven onderscheiden vormen van HNW en over het gebruik van de auto, het openbaar
vervoer en de fiets in de periode 2014-2016.
De ontwikkeling van HNW in de periode 2000-2016 is bepaald door de ontwikkeling van HNW, zoals
vastgesteld met de KiM-enquêtes HNW 2014-2016, te extrapoleren. Voor de extrapolatie zijn statistieken
over werk en mobiliteit van het CBS (NEA, OViN) over de periode 2000-2016 gebruikt. Met de KiM-enquêtes
zijn elasticiteiten geschat.
De effecten die HNW in 2013, 2014 en 2015 had op de ontwikkeling van de mobiliteit, zijn bepaald op
basis van de enquêtes die het KiM in 2014, 2015 en 2016 heeft uitgevoerd onder werkenden. Het effect
dat HNW in de periode 2000-2016 had op de totale personenmobiliteit, is geschat op basis van de
gegevens uit de enquêtes die het KiM in 2014, 2015 en 2016 heeft uitgevoerd onder werkenden en op
basis van andere bronnen (onder andere NEA en OVG/MON/OViN). Hiervoor is niet alleen gekeken naar
het aandeel werkenden en de gemiddelde frequentie van vormen van HNW. Ook is met de gegevens uit
2

Telewerken betekent bij het CBS dat iemand op een ander dan het vaste werkadres werkt en verbinding kan leggen met
email en bestanden van het werk.
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deze bronnen bepaald op welke dagen en tijden in het jaar iemand aan een vorm van HNW doet en in
welke mate dit doorwerkt op de mobiliteit (waarbij bijvoorbeeld de afstand een rol speelt).
Om te bepalen welk effect HNW heeft op de ontwikkeling van de congestie op de hoofdwegen, zijn de
effecten van HNW op het autogebruik op de hoofdwegen in verband gebracht met gegevens over de
congestie op de hoofdwegen. Hiertoe is gebruik gemaakt van de regressiemethodiek die het KiM in
het Mobiliteitsbeeld toepast om de congestie te bepalen. Vervolgens zijn de effecten van HNW op de
verkeersomvang en de congestie op de hoofdwegen voor de periode 2014-2016 geëxtrapoleerd naar
de periode 2000-2016. Zie bijlage 1 voor een uitvoerige beschrijving van de methodiek.

1.3 Opbouw van het rapport
De resultaten van het onderzoek voor de periode 2000-2016 worden beschreven in de volgende
drie hoofdstukken:
1) Het Nieuwe Werken (hoofdstuk 2): definitie, omvang, ontwikkeling en determinanten.
Hier besteden we bovendien aandacht aan de mogelijkheden om HNW te stimuleren;
2) Effecten van HNW op de mobiliteit (hoofdstuk 3); en
3) Effecten van HNW op de congestie (hoofdstuk 4).

Figuur 1

Opbouw van het onderzoek.
Gebruik van auto (3)
Determinanten HNW (2.4)

Het Nieuwe Werken (2.1-2.3)

Congestie (4)
Gebruik van fiets en OV (3)
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2 Het Nieuwe Werken:
kenmerken en
determinanten

2.1 Definitie van Het Nieuwe Werken
Binnen dit onderzoek worden zeven vormen van Het Nieuwe Werken (HNW) beschouwd (zie het kader
‘Wat is Het Nieuwe Werken?’). Bij deze vormen van HNW gaat het om afwijkingen in het verplaatsings
gedrag ten opzichte van de standaardwerkdag waarop de betreffende persoon naar zijn/haar vaste
werkadres gaat. Het betreft alle afwijkingen, zowel incidentele als regelmatig voorkomende afwijkingen
van het werken op een vast werkadres.
Behalve vormen van HNW wordt in dit onderzoek ook het thuiswerken waarbij thuis het vaste werkadres
is, onderscheiden. Deze vorm van thuiswerken valt niet onder HNW.

Wat is Het Nieuwe Werken?
Het Nieuwe Werken (HNW) is enkele jaren geleden geïntroduceerd om het werken effectiever,
efficiënter en plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Dit gebeurt door
de medewerker centraal te stellen en deze – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid te
geven om zelf te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en
met wie hij werkt (Bijl, 2009). HNW beoogt dus om werkpatronen in brede zin te veranderen.
Indien HNW tot meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken leidt, kunnen andere mobiliteitspatronen
ontstaan dan het traditionele patroon van reguliere werktijden op een vast werkadres buitenshuis.
Ook kan de piekbelasting van het mobiliteitssysteem hierdoor afnemen.
Het KiM onderscheidt zeven vormen van HNW die van invloed kunnen zijn op de mobiliteit en
de congestie:
1) De hele dag of een deel van de dag thuiswerken (in plaats van op de vaste werklocatie,
exclusief overwerk en exclusief mensen die thuis als vast werkadres hebben);
2) Werken op een andere vestiging van het bedrijf;
3) Werken op een flexkantoor;
4) Schuiven met werktijden op het vaste werkadres om de ochtend- en/of avondspits
(7-9;16-18 uur) met de auto te mijden;
5) Schuiven met werktijden om de spits met het openbaar vervoer te mijden;
6) Het mijden van het autogebruik voor zakelijke reizen;
7) Werken tijdens de reis.
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2.2 Vormen van Het Nieuwe Werken
Met de enquêtes van het KiM is vastgesteld in welke mate de onderscheiden vormen van HNW in
de periode 2013-20153 voorkwamen bij alle werkenden (in loondienst en/of als ondernemer) van
18-65 jaar4 (tabel 1 en tabel 2). Thuiswerken met thuis als vast werkadres (vorm 0; circa 6 procent van de
werkenden doet dit) beschouwen we niet als een vorm van HNW. Thuiswerken in plaats van werken op
een vast werkadres elders doet 35 procent van de werkenden (vorm 1). Daarvan mijdt 17 procentpunt de
spits met de auto door die gehele dag thuis te werken. Daarnaast doet circa 12 procent aan thuiswerken
zonder daarbij de spits met de auto te mijden (zij reizen sowieso al buiten de spits of met een andere
vervoerwijze). Een deel van de werkenden (circa 8 procent) mijdt de spits door een deel van de dag thuis
te werken en een ander deel van dezelfde werkdag op het vaste werkadres (zij werken bijvoorbeeld eerst
enkele uren thuis en gaan daarna naar het vaste werkadres).

Tabel 1

Aandeel werkenden in Nederland voor zeven vormen van Het Nieuwe Werken, 2013-2015.*
       Aandeel werkenden (%)
2013

2014

2015

0) Thuiswerken met thuis als vast werkadres (is geen HNW)

Onb.

6,4

6,1

1) Thuiswerken

36,5

36,0

35,3

a) Thuiswerken (i.p.v. op vast werkadres) en daardoor de
spits met de auto mijden

Onb.

16,9

17,4

b) Thuiswerken (i.p.v. op vast werkadres) zonder daardoor de
spits met de auto te mijden (men reist gewoonlijk met de
auto of met een andere vervoerwijze buiten de spits)

Onb.

12,1

12,5

c) D
 e spits met auto mijden door op dezelfde dag thuis en
op vast werkadres te werken

Onb.

8,1

8,5

2) Werken op andere vestiging van bedrijf

1,5

1,1

1,0

3) Werken op een flexkantoor

6,3

5,3

6,2

4) Schuiven met werktijden op vast werkadres om met auto de
spits te mijden (zonder thuiswerken)

10,9

10,3

10,9

5) Schuiven met werktijden om de spits met OV te mijden

Onb.

4,1

4,9

6) Het mijden van autogebruik voor zakelijke reizen

Onb.

1,4

1,2

7) Werken tijdens de reis

Onb.

Onb.

7,8

Vormen met thuiswerken

Op andere vestiging of flexkantoor

Werktijden schuiven

Overige vormen van HNW

* Het onderscheid tussen de vormen 1a, 1b en 1c van thuiswerken zijn per dag bepaald. De overige aandelen zijn per persoon bepaald.
De verschillen tussen groepen zijn vanwege de steekproefomvang (14.000) in deze en hiernavolgende tabellen vrijwel alle statistisch
significant (95 procent).

3

4

De enquêteresultaten van maart 2014, 2015 en 2016 over HNW en mobiliteit zijn toegerekend aan de voorafgaande hele
kalenderjaren 2013, 2014 en 2015, omdat de enquêteresultaten daar in de tijd het dichtst bij aansluiten.
Het aantal werkenden boven 65 jaar is hierin niet inbegrepen. Het aandeel 65+ van de werkenden bedroeg in de periode
2013-2015 circa 2 procent. Het totale aantal mensen van 18 jaar en ouder met betaald werk was 7,48 miljoen in 2013, 7,46
in 2014 en 7,43 in 2015 (bron CBS).
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Werkenden kunnen aan meerdere vormen van thuiswerken doen (bijvoorbeeld op de ene dag de hele dag
thuiswerken en op de andere dag deels thuis en deels op het vaste werkadres). Daarom is de som van de
vorm 1a, 1b en 1c groter dan die voor vorm 1.
Werkenden kunnen de spits ook mijden door te schuiven met de werktijden op het vaste werkadres
(vorm 4). Zij werken een deel of de hele werkdag op het vaste werkadres en mijden daarbij de ochtenden/of middagspits zonder die dag ook thuis te werken. Dit kan zijn om congestie te mijden of om andere
redenen (zie hierover paragraaf 3.2). Circa 11 procent van de werkenden schuift met de werktijden om de
spits te mijden als zij met de auto naar het vaste werkadres gaan. En circa 5 procent van de werkenden
schuift met de werktijden om met het openbaar vervoer de spits te mijden.
Thuiswerken en het schuiven met de werktijden op het vaste werkadres om met de auto de spits (7-9 en
16-18 uur) te mijden kunnen afzonderlijk voorkomen (vorm 1a en 4) en in combinatie (vorm 1c). In alle
uitgevoerde analyses zijn bij vorm 1c zowel de dagen waarop iemand zowel thuis werkt als die waarop hij
met de werktijd schuift om de spits te mijden, onderdeel van het thuiswerken.5
Werken op een andere vestiging van het bedrijf (vorm 2) en op een flexkantoor (vorm 3) komt minder
vaak voor dan thuiswerken en schuiven (zowel in aandeel werkenden als in frequentie, zie tabel 2).
Circa 1 procent mijdt het autogebruik voor zakelijke reizen (vorm 6). Werken tijdens de reis in het
openbaar vervoer (vorm 7) doet 8 procent van de werkenden.

Tabel 2

Ontwikkeling van vier vormen van Het Nieuwe Werken, 2013-2015

Aandeel werkenden

(vormen HNW, tabel 1)

2013

2014

2015

Thuiswerken

(1a, 1b, 1c)

37%

36%

35%

Andere vestiging

(2)

1,5%

1,1%

1,0%

Flexkantoor

(3)

6,3%

5,3%

6,2%

Schuiven (auto)

(4)

10,9%

10,3%

10,9%

43%

42%

42%

Thuiswerken

1,5

1,5

1,6

Andere vestiging

1,2

1,3

1,5

Flexkantoor

1,4

1,3

1,5

Schuiven (auto)

2,6

2,7

2,6

Thuiswerken

172

172

174

6

5

5

Flexkantoor

25

22

29

Schuiven (auto)

89

88

91

Totaal*
Gemiddeld aantal dagen per week

Aantal dagen per jaar (mln)

Andere vestiging

* Combinaties zijn mogelijk

5

Bij het bepalen van het effect van HNW op de automobiliteit in de spits en op de congestie heeft groep 1b per definitie geen
effect op het autogebruik in de spits en de congestie, omdat deze groep de auto in de spits niet gebruikt. Groep 1b kan
echter wel effect hebben op het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets in de spits.
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Thuiswerken
Het aandeel werkenden dat in de KiM-enquêtes aangeeft in 2015 thuis te hebben gewerkt (35 procent),
is iets hoger dan in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (32 procent). Dit verschil komt
waarschijnlijk doordat het NEA geen gegevens over zelfstandigen bevat, maar alleen werknemers
(waarvan overigens 5 procent tevens als zelfstandige werkzaam is). Ongeveer 16 procent van de
werkende bevolking is zelfstandige (met en zonder personeel).
Van de thuiswerkers (35 procent, tabel 1) werkt 37 procent alleen delen van de dag thuis. 44 procent
werkt alleen hele dagen thuis en de rest (19 procent) combineert beide mogelijkheden.
Schuiven met werktijden om met de auto de spits te mijden
In 2015 kiest 11 procent van de werkenden ervoor om een deel van de werkdagen eerder of later met de
auto naar het werk te gaan en/of eerder of later dan de spitstijden (7-9 uur en 16-18 uur) te eindigen.
De frequentie van deze HNW-vorm ligt hoger dan die van het thuiswerken (2,6 dagen per week waarop
werkenden spitstijden mijden versus 2,1 dagen per week waarop ze de dag of een dagdeel thuiswerken)
(tabel 2). Werkenden die meestal met de auto naar het werk gaan, mijden de spitstijden vaker (16 procent)
dan werkenden die een andere vervoerwijze gebruiken (3 procent) (beide percentages niet in tabel 2).
De frequenties waarmee iemand incidenteel en regelmatig aan HNW doet, zijn in tabel 2 bepaald met de
KiM-enquêtes en opgehoogd naar jaartotalen (bijlage 2.2). In 2015 hebben werkenden in totaal circa
174 miljoen dagen aan thuiswerken gedaan (tabel 2). Hiervan zijn op 131 miljoen dagen autoritten
vermeden (groep 1a en 1c). Op 91 miljoen dagen hebben werkenden in 2015 de werktijd verschoven,
waarmee ze 121 miljoen autospitsritten hebben vermeden.
Schuiven met werktijden om met openbaar vervoer de spits te mijden
Circa 5 procent van de werkenden vermijdt in 2015 de spitstijden met het openbaar vervoer (7-9;
16-18 uur) en reist dus tijdens andere uren (tabel 1). Van deze 5 procent werkenden doet 21 procent dit
minder dan eens per week en 79 procent doet dit vaker. Gemiddeld doen werkenden dit 2,4 dagen per
week (met de auto 2,6 dagen per week). De meerderheid vermijdt alleen de ochtendspits (51 procent),
een kleiner aandeel vermijdt alleen de avondspits (22 procent) en een vergelijkbaar deel doet dat voor
beide spitsen (27 procent). De omvang van het ov-gebruik van de werkenden die de spitstijden vermijden,
wijkt niet veel af van degenen die dit niet deden: respectievelijk 6,3 en 5,9 ritten per week.
Werken in de trein
In 2015 gebruikt 17 procent van de werkenden het openbaar vervoer (trein, bus en/of tram/metro) weleens
om naar het werk te gaan. Van de werkenden werkt 8 procent tijdens de reis in het openbaar vervoer.
Vier procent van de werkenden zegt met het openbaar vervoer in plaats van met de auto naar het werk
te gaan, omdat ze in het openbaar vervoer kunnen werken. De andere 4 procent reist soms met het
openbaar vervoer naar het werk, omdat ze dan kunnen werken. Vanzelfsprekend spelen ook andere
redenen dan werken in het voertuig bij deze 8 procent een rol om het openbaar vervoer te gebruiken.
Zelfstandigen en werknemers
Van de werkenden is in 2015 12 procent zelfstandige zonder personeel (zzp’er) en 4 procent zelfstandige
met personeel (zmp)(bron: CBS). Van de zzp’ers heeft 41 procent thuis als vast werkadres (dit valt niet
onder HNW) en 59 procent heeft een vast werkadres elders (KiM-enquête). Van deze 59 procent werkt
50 procent weleens of vaker thuis, gebruikt 10 procent weleens een flexkantoor en 3 procent een andere
bedrijfslocatie en mijdt 14 procent de spitstijden.
Zelfstandigen met en zonder personeel doen beduidend meer aan thuiswerken en schuiven van werktijden
om met de auto de spits te mijden dan werknemers (tabel 3). Het aantal dagen waarop iemand thuis
werkt, bestaat gedeeltelijk (ongeveer de helft) uit hele werkdagen en voor de rest uit dagdelen. Van de
werkenden die de werktijd verschuiven om met de auto de spits te mijden, vermijdt ongeveer 50 procent
gewoonlijk alleen de ochtendspits, 20 procent alleen de avondspits en 30 procent beide.
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Tabel 3

Verschillen in HNW in de hele beroepsbevolking en bij werkenden met vormen van HNW, in 2015.
Werknemers

Zelfstandigen
zonder personeel

Zelfstandigen
met personeel

Totaal

Uren per dag thuiswerken

4,3

3,7

2,7

4,0

Dagen per week thuiswerken

1,3

2,5

2,6

1,6

Uren per week thuiswerken

5,6*

9,3

7,0

6,2

Dagen per week schuiven (auto)

2,7

2,4

2,6

2,6

Aandeel in beroepsbevolking

84%

12%

4%

Aandeel thuiswerkers

32%

50%

63%

35%

Aandeel schuivers (auto)

10%

14%

27%

11%

Dagen per week thuiswerken per werkende

0,4

1,3

1,6

0,6

Uren per week thuiswerken per werkende

1,8

4,7

4,4

2,2

Dagen per week schuiven (auto) per werkende

0,3

0,3

0,7

0,3

Omvang bij werkenden met vormen van HNW

Omvang HNW in hele beroepsbevolking

* Volgens NEA werken werknemers per thuiswerker 5,99 uur per week thuis.

Werken op andere tijden en locaties: verdeling over de week
Figuur 2 geeft weer hoe de verschillende HNW-vormen over de week zijn verdeeld voor werkenden die
hiervan op een vaste dag gebruik maken. Elke dag van de week werkt tussen 3 en 6 procent van de
werkenden een vaste hele dag thuis en circa 6 procent werkt een deel van de dag (1 uur of meer per dag)
thuis. Op elke dag van de week zegt tussen 3 en 5 procent de ochtendspits te mijden en tussen 2 en
3 procent mijdt de avondspits. Op dinsdag en donderdag wordt iets minder thuis gewerkt dan op maandag,
woensdag en vrijdag. Op woensdag wordt minder geschoven met werktijden. De vrijdag is de grootste
uitzondering: op deze dag werken mensen vaker een hele dag thuis dan op de andere dagen en mijden ze
minder vaak de spitsen. De ochtendspits wordt het vaakst op maandag gemeden.
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Figuur 2

Aandeel in beroepsbevolking met vormen van HNW op vaste dagen per dag van de week in Nederland in 2015:
verdeling over de week.
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2.3 Ontwikkeling van Het Nieuwe Werken
2.3.1 Kortetermijndynamiek
Doordat bij dezelfde respondenten een herhaalde meting is toegepast (ook wel ‘panel-meting’ genoemd),
kan met de KiM-enquêtes worden berekend welke veranderingen in HNW voorkomen bij werkenden
tussen opeenvolgende jaren in de periode 2013-2015. In figuur 3 is het aantal dagen weergegeven waarop
werkenden in het betreffende jaar en het hieraan voorafgaande jaar op andere locaties en andere tijden
werken (‘blijvers’), het aantal dagen dat er elk jaar bij komt door ‘starters’ (werkenden die in het jaar
daarvoor niet aan HNW deden) en het aantal dagen dat er elk jaar minder is door ‘stoppers’. Er blijkt
ieder jaar veel dynamiek te zijn doordat werkenden vaker of minder vaak aan een bepaalde vorm van
HNW doen en doordat veel werkenden ‘starten’ en ‘stoppen’ met vormen van HNW. De jaarlijkse ver
anderingen zijn relatief het grootst bij het schuiven van de werktijd om met de auto de spits te mijden.
Desondanks zijn het dezelfde mensen als een jaar eerder die gemiddeld een groot deel van de HNWdagen in een bepaald jaar voor hun rekening nemen (bij thuiswerken is dit circa 90 procent). In 2015 zijn
er meer starters bij het thuiswerken, het flexkantoor en het schuiven dan in 2013 en 2014. In 2015 is er
meer dynamiek dan in de jaren ervoor, waarschijnlijk doordat de economie aantrok en meer mensen
hierdoor van baan zijn veranderd.
In de periode 2013-2015 is het aantal dagen waarop een werkende ‘aan HNW doet’, dat wil zeggen
werkt op andere tijden en locaties dan regulier (vorm 1-4), toegenomen met 3 procent (7 miljoen dagen)
(figuur 3).
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Figuur 3

Aantal dagen (miljoen) waarop werkenden op andere dagen en locaties werkten, 2013-2015.
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2.3.2 Ontwikkeling in HNW, 2000-2016
In deze paragraaf onderscheiden we alleen de twee meest voorkomende vormen van HNW: thuiswerken
en het schuiven met werktijden.
Het aantal uren thuiswerken per werknemer per week neemt tussen 2000 tot 2016 toe met 29 procent
(NEA), het aantal werknemers met banen neemt in die periode toe met 7 procent (CBS). Het aantal uren
dat werknemers in totaal thuiswerken, neemt in de periode 2000-2016 toe met 38 procent, van 10,1
naar 13,8 miljoen uur per week (berekening op basis van CBS-statistieken6). In 2013 is er een afname
(bron: NEA), maar tussen 2014 en 2016 neemt het thuiswerken weer toe (figuur 4).
Het aantal keren dat werkenden in de ochtend- en avondspits met werktijden schuiven om de spits te
mijden, neemt tussen 2000 en 2016 toe met 40 procent, van 1,9 naar 2,6 miljoen spitsmijdingen per
week (voor berekening zie bijlage 2.2).

6

Van thuiswerken is over de periode 2000-2016 een reeks opgebouwd door uit te gaan van het aantal uren thuiswerken per
week van 2005-2016 (NEA) en het aantal banen 2000-2016 (CBS). Van 2005-2007 was de jaarlijkse toename in aantal uren
thuiswerken per week 0,6 procent. Verondersteld is dat de ontwikkeling van 2000 tot 2005 dezelfde beperkte groei kende.
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Figuur 4

De frequentie van thuiswerken en werktijd schuiven om met de auto de spits te mijden, 2000-2016. Bron: KiM.
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2.4 Factoren van invloed op Het Nieuwe Werken
In deze paragraaf beschrijven we eerst de verschillen in HNW tussen bevolkingsgroepen. Vervolgens
presenteren we de determinanten van de keuze voor HNW. We sluiten de paragraaf af met aanknopingspunten waarmee de keuze voor HNW te beïnvloeden is. Deze paragraaf is geheel gebaseerd op de
enquêtes van het KiM.

2.4.1 Verschillen per regio, sector, werksituatie, leeftijd, geslacht en opleiding
Het aandeel werkenden dat elders werkt of met de werktijd schuift om de spits te mijden, verschilt per
regio, sector, werksituatie, leeftijd, geslacht en opleiding. Thuiswerken en schuiven met werktijden komt
iets vaker voor in de Randstad dan daarbuiten. Bij de werkenden die in de Noordvleugel van de Randstad
wonen, neemt het thuiswerken toe, in de Zuidvleugel en Noord-Brabant neemt het juist af (tabel 4).
Het aandeel van de werkenden die aan vormen van HNW doen, verschilt per sector, leeftijd, geslacht,
werksituatie en opleiding (figuur 5). Relatief groot zijn de aandelen bij nutsbedrijven, ICT, financiële en
zakelijke dienstverlening en openbaar bestuur (zie ook tabel 5). Er zijn geen grote verschillen naar leeftijd
en geslacht (figuur 5). Wel is het aandeel iets groter bij lagere leeftijden en bij mannen.
Werkenden die hoger onderwijs hebben genoten, hebben een groter aandeel HNW dan werkenden met
middelbaar onderwijs. Werkenden met middelbaar onderwijs hebben op hun beurt weer een hoger
aandeel dan werkenden met lager beroepsonderwijs, en werkenden met alleen basisonderwijs hebben
een groter aandeel HNW dan werkenden met lager beroepsonderwijs. Bij werkenden met lager beroepsonderwijs komen vormen van HNW het minst vaak voor.
Wel lijkt het HNW onder hoger opgeleiden enigszins af te nemen, terwijl het bij werknemers met basisen lager onderwijs juist lijkt toe te nemen. Bij werkenden met lager beroepsonderwijs of VMBO/MAVO en
middelbaar (beroeps)onderwijs lijkt er in de periode 2013-2015 geen verandering op te treden.
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Tabel 4

Aandeel werkenden dat thuiswerkt of de werktijd schuift, naar woon- en werkregio.
Thuiswerken

Naar woonregio
2013

2014

2015

2013

2014

2015

Noordvleugel (NH+UT)

38,3%

39,4%

41,3%

42,7%

41,4%

42,7%

Zuidvleugel (ZH)

40,7%

37,9%

35,0%

38,9%

37,7%

35,1%

Noord Brabant (NB)

32,1%

29,2%

28,8%

32,1%

29,2%

29,0%

Rest Nederland

34,8%

35,4%

34,2%

33,3%

34,2%

33,2%

Schuiven van werktijd

Figuur 5

Naar werkregio

Naar woonregio

Naar werkregio

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Noordvleugel (NH+UT)

11,6%

10,6%

10,8%

13,8%

12,4%

13,2%

Zuidvleugel (ZH)

13,0%

13,1%

13,2%

12,6%

12,7%

12,3%

Noord Brabant (NB)

10,3%

10,0%

12,1%

10,2%

10,2%

11,3%

Rest Nederland

9,5%

8,7%

9,2%

8,7%

8,1%

8,9%

Het aandeel werkenden dat elders werkt of de spits mijdt, in 2015, naar verschillende kenmerken.

Sector
80%

60%

40%

20%

0%

Thuiswerken
Industrie
Handel
ICT
Openbaar bestuur
Cultuur

Andere locatie

Flexkantoor

Bouwnijverheid
Horeca
Financiële dienstverlening
Onderwijs
Overige dienstverlening

Spitsmijden met de auto
Nutsbedrijven
Vervoer
Zakelijke dienstverlening
Gezondheids- en welzijnszorg

Leeftijd
60%
40%
20%
0%

Thuiswerken
<25 jaar
45-54 jaar
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Andere locatie
25-34 jaar
55 - 64 jaar

Flexkantoor

Spitsmijden met de auto
35-44 jaar
65+ jaar
15

20%
20%

0%
0%

Thuiswerken
Thuiswerken
Industrie
Industrie
Handel
Handel
ICT
ICT
Openbaar
Openbaar bestuur
bestuur
Cultuur
Cultuur

Andere
Andere locatie
locatie

Flexkantoor
Flexkantoor

Bouwnijverheid
Bouwnijverheid
Horeca
Horeca
Financiële
Financiële dienstverlening
dienstverlening
Onderwijs
Onderwijs
Overige
Overige dienstverlening
dienstverlening

Spitsmijden
Spitsmijden met
met de
de auto
auto
Nutsbedrijven
Nutsbedrijven
Vervoer
Vervoer
Zakelijke
Zakelijke dienstverlening
dienstverlening
GezondheidsGezondheids- en
en welzijnszorg
welzijnszorg

Leeftijd
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%

Thuiswerken
Thuiswerken
<25 jaar
jaar
<25
45-54
45-54 jaar
jaar

Andere
Andere locatie
locatie

Flexkantoor
Flexkantoor

25-34 jaar
jaar
25-34
55 -- 64
64 jaar
jaar
55

Spitsmijden
Spitsmijden met
met de
de auto
auto
35-44
35-44 jaar
jaar
65+
65+ jaar
jaar

Man/Vrouw
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%

Thuiswerken
Thuiswerken
Man
Man

Andere
Andere locatie
locatie

Flexkantoor
Flexkantoor

Spitsmijden
Spitsmijden met
met de
de auto
auto

Vrouw
Vrouw

Werksituatie
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%

Thuiswerken
Thuiswerken

Andere
Andere locatie
locatie

In
In loondienst,
loondienst, max.
max. 12
12 uur
uur per
per week
week
Zelfstandig ondernemer
ondernemer met
met personeel
personeel
Zelfstandig

Flexkantoor
Flexkantoor

Spitsmijden
Spitsmijden met
met de
de auto
auto

In loondienst,
loondienst, meer
meer dan
dan 12
12 uur
uur per
per week
week
In
Zelfstandig ondernemer
ondernemer zonder
zonder personeel
personeel (zzp’er)
(zzp’er)
Zelfstandig

Opleiding
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%

Thuiswerken
Thuiswerken

Andere
Andere locatie
locatie

Flexkantoor
Flexkantoor

Spitsmijden
Spitsmijden met
met de
de auto
auto

Basisonderwijs
Basisonderwijs of
of lager
lager onderwijs
onderwijs
Lager beroepsonderwijs
beroepsonderwijs of
of VMBO,
VMBO, VGLO,
VGLO, LAVO,
LAVO, MAVO,
MAVO, MULO
MULO
Lager
Middelbaar beroepsonderwijs
beroepsonderwijs of
of HAVO,
HAVO, Atheneum,
Atheneum, Gymnasium,
Gymnasium, MMS,
MMS, HBS
HBS
Middelbaar
Hoger
beroepsonderwijs
of
universiteit
Hoger beroepsonderwijs of universiteit
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Niet alleen het aandeel werkenden dat aan HNW doet, verschilt per sector, maar ook het aandeel
werkenden waarvoor HNW volgens de geënquêteerde werkenden mogelijk dan wel niet mogelijk is
gezien de condities van de werksituatie. Deze groepen zijn onderscheiden in tabel 5 voor wat betreft
thuiswerken en het schuiven van werktijden om met de auto de spits te mijden. Het aandeel werkenden
dat aangeeft dat een van beide vormen voor hen mogelijk is, duidt erop dat er in alle sectoren nog
potentie is voor verdere groei van HNW. Hier kunnen overigens nog wel andere belemmeringen een rol
spelen (bijvoorbeeld in de persoonlijke omstandigheden).

Total

Overige
dienstverlening

Cultuur

Gezondheids- en
welzijnszorg

Onderwijs

Openbaar bestuur

Zakelijke
dienstverlening

Financiële
dienstverlening

ICT

Vervoer

Horeca

Handel

Nutsbedrijven

Bouwnijverheid

Potentie van HNW per sector.

Industrie

Tabel 5

Thuiswerken
Werkt thuis

22% 28% 61% 28% 23% 19% 65% 57% 62% 65% 39% 30% 65% 35% 39%

Kan niet thuiswerken, "werk
leent zich er niet voor"

56% 44% 21% 48% 59% 63% 12% 17% 18% 17% 48% 56% 22% 44% 41%

Werkt niet thuis, andere
reden(en) (=potentieel)

22% 27% 18% 24% 18% 18% 23% 26% 20% 18% 14% 14% 13% 21% 20%

Schuiven met werktijd om de spits met de auto te mijden
Is al spitsmijder

11% 16% 21%

Gebruikt auto niet in ww
verkeer

18% 14% 22% 30% 32% 23% 27% 32% 33% 44% 36% 31% 60% 42% 30%

Gebruikt auto en kan niet
spitsmijden

45% 43% 17% 41% 41% 53% 17% 20% 19% 12% 35% 46% 14% 29% 34%

Gebruikt auto en kan
spitsmijden (= potentieel)

26% 28% 39% 22% 22% 15% 36% 35% 30% 32% 22% 18% 21% 21% 25%

Banen (*1000)

797

510

8%

69 1530

5%

447

9% 20% 13% 19% 12%

406

299

246

796

514

6%

6%

583 1568

6%

212

7% 11%

231 9883

2.4.2 Determinanten van Het Nieuwe Werken
Uit een logistische regressie, uitgevoerd op de steekproef van 2014, blijkt dat 43 van de 81 determinanten
van wel of geen keuze voor HNW (type 1-4 in tabel 1) statistisch significant zijn (tabel 6).
Het meest bepalend voor de keuze voor HNW zijn de mogelijkheden om hiervoor te kiezen vanuit de
werksituatie en het type werkende (werknemer of zelfstandige). De expliciete toestemming van de werkgever is hierbij het meest bepalend. Vaak significant zijn variabelen die de sector representeren (zeven
van veertien variabelen), het aantal werkuren per week (alle vier variabelen) en de mate van congestie
van en naar het werkadres (alle zes variabelen). Van de overige categorieën determinanten blijkt een
kleiner deel van de variabelen significant: zes van zeventien persoonskenmerken, zes van dertien woonwerkregelingen, twee van vier afstandsklassen woon-werkadres, één van vier typen autobezit en één van
vier klassen bedrijfsomvang. Er zijn geen statistisch significante verschillen tussen regio’s (zeven variabelen).
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Tabel 6

Determinanten van aandeel werkenden met HNW (type 1-4 in tabel 1), in Nederland, in 2014 (in volgorde van
significantie, 43 van 81 zijn significant, <0,05).
Type determinant

Variabele

B*

Sig.

Mogelijkheden HNW

Toestemming om thuis te werken

1,409

,000

Mogelijkheden HNW

Externe toegang tot bestanden en/of programmatuur

,854

,000

Type werkende

Zelfstandig ondernemer zonder personeel (zzp)

1,651

,000

Mogelijkheden HNW

Externe toegang tot e-mail

,596

,000

Sector

ICT

,785

,000

Mogelijkheden HNW

Mogelijkheid gebruik flexkantoor

,661

,000

Type werkende

Zelfstandig ondernemer met personeel

1,189

,000

Mogelijkheden HNW

Andere mogelijkheid thuis of elders te werken

1,064

,000

Sector

Financiele dienstverlening

,648

,000

Sector

Openbaar bestuur

,878

,000

Werkuren

Werkuren 36-40 uur

-,650

,000

Congestie

Files terug: soms

,403

,000

Achtergrondkenmerken

inkomen >60.000 euro

,362

,000

Congestie

Files terug: vaak

,564

,000

Vergoedingen/regelingen

Reiskostenvergoeding auto

-,244

,000

Vergoedingen/regelingen

Fietsvoorziening op werklocatie

-,338

,000

Sector

Zakelijke dienstverlening

,439

,000

Wo-we afstand

Wo-We 50-100 km

,359

,000

Werkuren

Werkuren 12-23 uur

-,476

,000

Achtergrondkenmerken

Hoger beroepsonderwijs of universiteit

,802

,000

Congestie

Files terug: (bijna) altijd

,557

,000

Vergoedingen/regelingen

Reiskostenvergoeding OV

-,192

,000

Werkuren

Werkuren 24-35 uur

-,409

,001

Achtergrondkenmerken

Huishouden met kinderen

,235

,001

Congestie

Files heen: vaak

,362

,001

Vergoedingen/regelingen

Gratis parkeren op parkeerplaats werkgever

-,166

,001

Congestie

Files heen: (bijna) altijd

,446

,002

Sector

Bouwnijverheid

,358

,003

Sector

Overige dienstverlening

,317

,003

Sector

Nutsbedrijven

,548

,003

Vergoedingen/regelingen

Betaald parkeren op parkeerplaats werkgever

,311

,005

Sector

Cultuur

,699

,005

Wo-we afstand

Wo-We 7,6-15 km

-,180

,005

Achtergrondkenmerken

< 25 jaar

,226

,015

Bedrijf

11-50 werknemers

-,217

,017
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Type determinant

Variabele

B*

Sig.

Sector

Onderwijs

,253

,019

Vergoedingen/regelingen

Reiskostenvergoeding Tweewieler

-,147

,023

Autobezit

1 leaseauto in hh

,153

,025

Werkuren

Werkuren >40 uur

-,299

,034

Achtergrondkenmerken

1 werkzaam persoon in hh

-,123

,041

Vergoedingen/regelingen

NS Businesskaart / mobilitymix kaart

,210

,041

Achtergrondkenmerken

Ander onderwijs

,544

,047

Congestie

Files heen: soms

,154

,049

Constante

Constante

-1,715

,000

* In kolom B staan de niet gestandaardiseerde b-coëfficiënten.

2.4.3 Stimulansen van bedrijven en andere factoren van invloed op HNW
Door de enquêtes die het KiM in 2014-2016 onder werkenden heeft laten afnemen, is er meer kennis
gekomen over Het Nieuwe Werken dan ten tijde van de eerdere publicatie over tijd- en plaatsonafhankelijk
werken in 2014 (KiM, 2014). De kennis over de mogelijkheden en de stimulansen komt in deze paragraaf
aan de orde. Het Nieuwe Werken kan alleen tot stand komen als het past binnen de mogelijkheden en de
voorkeuren van zowel werkgever als werknemer.
Mogelijkheden en regelingen vanuit werkgevers
In 2015 biedt volgens 57 procent van de werkenden de werkgever mogelijkheden om thuis of elders te
werken. Het gaat hierbij vooral om de toegang tot de zakelijke email en bestanden buiten het vaste
werkadres. Daarnaast heeft de helft (53 procent) de mogelijkheid zijn of haar werktijden flexibel in te
richten. Ongeveer een derde (38 procent) van alle werknemers heeft zowel de mogelijkheid om voor een
deel zelf de werktijden te bepalen als een of meerdere mogelijkheden om thuis of elders te werken.
Een deel van de werknemers (25 procent) zegt expliciet toestemming van de werkgever te hebben om
buiten het vaste werkadres te werken. Die toestemming is de meest bepalende factor voor de kans dat
de werknemer thuis of elders werkt in plaats van op het vaste werkadres. Sterk medebepalend is ook de
externe toegang tot bestanden en/of programmatuur (heeft 36 procent) en de mogelijkheid om gebruik
te maken van flexkantoren (heeft 7 procent).
De werksituatie is ook sterk bepalend voor wel of geen HNW: met name zzp’ers en zelfstandige onder
nemers met personeel, werknemers in de ICT, de financiële en zakelijke dienstverlening en het openbaar
bestuur doen veel aan vormen van HNW (thuis- of elders werken en schuiven met werktijden). Een deel
van de werkenden zegt gebonden te zijn aan het vaste werkadres en kan om die reden niet thuis of elders
werken (41 procent). Voor 20 procent van de werkenden leent het werk zich wel voor thuis of elders
werken, maar zij doen dit momenteel niet (tabel 7).

Tabel 7

Mogelijkheden voor thuiswerken.
Alle werkenden

Werknemers

Werkt altijd thuis (geen HNW)

4%

0%

Werkt thuis i.p.v. elders (HNW)

35%

32%

Kan niet thuiswerken

41%

46%

Kan thuiswerken, maar doet dit niet

20%

22%
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De kans dat de werknemer kiest voor een vorm van HNW, is vooral kleiner indien hij of zij gebruik maakt
van gratis parkeren bij de werkgever en een reiskostenvergoeding ontvangt voor het gebruik van de auto
en/of het openbaar vervoer. Van alle werknemers kan 26 procent gebruik maken van de mogelijkheid tot
gratis parkeren bij de werkgever en 25 procent van de werknemers maakt hier feitelijk gebruik van. Voor
51 procent van de werknemers geldt dat hun werkgever een reiskostenvergoeding voor de auto geeft.
Van de werknemers maakt 39 procent hier ook gebruik van.
Mogelijkheden en voorkeuren vanuit werknemers
Vanzelfsprekend bepalen de persoonlijke omstandigheden mede of de werknemer aan HNW doet.
Medebepalende factoren zijn: vaak of bijna altijd last van files op de heen- of terugweg (het effect van
de terugweg is iets groter), een hoger inkomens- en opleidingsniveau, een woon-werkafstand van
50-100 kilometer, huishoudens met kinderen en een leeftijd onder 25 jaar. Geslacht en regio zijn niet
medebepalend.
De belangrijkste subjectieve factoren (‘motieven’) om aan HNW te doen zijn: het zelf kunnen indelen van
de werktijden, geen of minder reistijd en niet afgeleid worden door collega’s. De veruit meest bepalende
reden die men zelf geeft om niet aan HNW te doen, is dat het werk zich er niet voor leent.
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3 Effecten van Het Nieuwe
Werken op mobiliteit

Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van het effect dat Het Nieuwe Werken (HNW) heeft op de
ontwikkeling van de totale personenmobiliteit van Nederlanders in de periode 2000-2016. Daarna
wordt ingezoomd op de effecten van HNW op de ontwikkeling van het woon-werkverkeer en het
zakelijk verkeer.

Methodiek
1. Bepaling effecten HNW op ontwikkeling voor de periode 2013-2015
Om te bepalen wat het effect is van HNW op de ontwikkeling van de mobiliteit is gebruik gemaakt
van de KiM-enquêtes bij werkenden en van het OViN/MON. Met de KiM-enquêtes is nagegaan
wanneer circa 14.000 werkenden in 2013, 2014 en 2015 een hele dag of een deel van de dag op
een andere locatie dan het vaste werkadres hebben gewerkt (thuis, andere vestiging, flexkantoor)
en/of zij de werktijden hebben aangepast om de spitstijden (7-9 en 16-18 uur) te mijden (zonder
die dag elders dan op het vaste werkadres te hebben gewerkt). Tevens is nagegaan welke vervoerwijzen in die situaties zijn gebruikt en welke reizen zijn gemaakt. Het effect van HNW op de ontwikkeling van de mobiliteit is bepaald door bij de respondenten die achtereenvolgende enquêtejaren
participeerden, na te gaan welke veranderingen optraden in het HNW-werkpatroon en in de
mobiliteit. Het aantal kilometers dat hierdoor in spits en dal meer of minder is gereden, is uitgedrukt
ten opzichte van het aantal autokilometers dat zou zijn afgelegd indien niet aan HNW was gedaan.
Het totale autogebruik voor het woon-werkverkeer in Nederland is afgeleid uit het OViN (tabel 9).
Voor alle berekeningen is dus gebruik gemaakt van het feitelijk gedrag van respondenten.
2. Extrapolatie van de effecten van HNW naar de periode 2000-2016
Het effect van HNW op de ontwikkeling van de mobiliteit dat is bepaald voor de periode 2013-2015,
is vervolgens geëxtrapoleerd naar 2000, 2008 en 2016. Deze extrapolatie is zoveel mogelijk gebaseerd op beschikbare waarnemingen in 2000, 2008 en 2016 (onder andere het aantal uren thuiswerken, determinanten van HNW, zoals aantal werknemers met flexibele werktijden en mobiliteit)
en aangevuld met analyses van de enquêtes. Zie de bijlage voor een uitgebreide beschrijving.

3.1 Effect van Het Nieuwe Werken op de personenmobiliteit
De ontwikkeling in de verschillende vormen van HNW leidt in de periode 2000-2016 op werkdagen tot
een afname van het autogebruik met circa 2,6 procent, tot een afname van het ov-gebruik met circa
2,2 procent en tot een afname van het fietsgebruik met circa 0,5 procent (tabel 8). Ook in de periode
van de economische crisis na 2008 en in de periode 2013-2015 heeft HNW effect op de mobiliteit.
Gedurende de periode 2000-2016 neemt het effect van HNW op het autogebruik geleidelijk toe met elk
jaar gemiddeld circa 0,15 procent (totale effect van 2,6 procent/17 jaren). Dit is het gevolg van de toename
van HNW. De effecten in 2013-2015 op auto- en fietsgebruik en in 2014-2015 op gebruik van ov zijn
geheel gebaseerd op waarnemingen; de effecten in de jaren daarvoor en in 2016 zijn geraamd op basis
van beschikbare waarnemingen en kennis van de effecten van HNW in de periode 2013-2015 (zie bijlage).
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Tabel 8

Effecten van Het Nieuwe Werken op de ontwikkeling van de mobiliteit (afgelegde kilometers).
2000-2016

2008-2016

2013-2016

-2,6%

-1,8%

-0,4%

-14,4%

-8,1%

-7,4%

4,6%

2,1%

3,9%

Effect HNW op OV kms op weekdagen (incl. schuiven)

-2,2%

-1,6%

-0,9%

Spits

-9,3%

-4,9%

-2,9%

3,8%

1,3%

0,9%

Effect HNW op fiets kms op weekdagen (excl. schuiven)

-0,5%

-0,3%

-0,1%

Spits

-0,7%

-0,4%

-0,2%

Dal

-0,4%

-0,2%

-0,1%

Effect HNW op autogebruik op weekdagen (incl. schuiven)
( voertuigkilometers op alle wegen)
Spits
Dal

Dal

Thuiswerken en het schuiven met werktijden hebben de meeste invloed op het gebruik van de auto.
De overige vormen van HNW hebben die invloed tot en met 2016 in beperkte mate: werken op een
andere vestiging van het bedrijf, werken op een flexkantoor en het mijden van het autogebruik voor
zakelijke reizen (zie paragraaf 3.3). Zoals in hoofdstuk 2 is aangetoond, hebben alle vormen van HNW
een grotere potentie dan dat tot op heden wordt benut.

3.2 Effecten van Het Nieuwe Werken op het woon-werkverkeer
Auto
Figuur 6 laat zien dat vormen van HNW het aantal voertuigkilometers voor woon-werkverkeer in de spits
op alle wegen in de periode 2000-2016 fors hebben beperkt en dat dit effect in die periode groter is
geworden.7 Het effect van zowel thuiswerken als het schuiven met werktijden om met de auto de spits te
mijden is in de periode 2000-2016 groter geworden.
Dat het schuiven met de werktijd om de spits te mijden een relatief groot effect heeft op de beperking van
het autogebruik ten opzichte van de mate van voorkomen ervan, heeft de volgende oorzaken. Ten eerste
heeft deze vorm van HNW per definitie alleen betrekking op automobilisten (thuiswerkers kunnen ook
ov-gebruikers, fietsers en lopers zijn). Ten tweede treedt het effect dat het schuiven heeft op de afname
van het autogebruik, alleen in de spits op, terwijl het effect van thuiswerken voor een deel in de dalperiode
plaatsvindt. Ten derde is de woon-werkafstand van de werkenden die de werktijd verschuiven om de spits
te mijden, groter dan die van de thuiswerkers die de auto gebruiken in het woon-werkverkeer (gemiddeld
respectievelijk 39 en 30 kilometer). Bovendien blijkt dat werkenden het vermijden van files vaker als
doorslaggevend noemden, naarmate zij gedurende meer jaren aangeven de spits te willen mijden.

7

De effecten in 2013-2015 zijn geheel gebaseerd op waarnemingen; de effecten in de jaren daarvoor en in 2016 zijn
geraamd op basis van beschikbare waarnemingen en kennis van de effecten van HNW in de periode 2013-2015.
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Figuur 6

Effecten van HNW op de ontwikkeling van het autogebruik voor woon-werkverkeer in de spits (7-9 en 16-18 uur).

Autogebruik (mld vt kms)
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Autogebruik wo-we spits (mld vt kms)

Effect van andere vestiging en flexkantoor

Effect van schuiven met werktijd

Effect van thuiswerken

Tabel 9 laat zowel de absolute effecten van HNW in aantal afgelegde kilometers zien als de relatieve
effecten van HNW ten opzichte van de waargenomen afgelegde kilometers.
Het aantal uren dat werkenden gemiddeld thuiswerken, neemt tussen 2000 en 2016 toe met 38 procent.
Het effect op de afname van het aantal voertuigkilometers voor woon-werkverkeer in de spits neemt
daardoor toe van 1,0 miljard voertuigkilometers in 2000 tot 1,9 miljard in 2016 (tabel 9).
Het aantal keren dat werkenden met werktijden schuiven om de spits te mijden neemt tussen 2000 en
2016 toe met 40 procent. Het effect op de afname van het aantal voertuigkilometers in de spits voor
woon-werkverkeer neemt daardoor toe van 2,7 miljard in 2000 naar 5,2 miljard in 2016. Het totale effect
van HNW op het autogebruik voor woon-werkverkeer in de spits neemt toe van 27 procent in 2000 naar
30 procent in 2016.
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Tabel 9

Effecten van HNW op het autogebruik voor woon-werkverkeer, 2000-2016.
2000

2008

2013

2014

2015

2016

Effect van HNW op autogebruik op alle wegen woon-werk (mld km)
Thuiswerken

Schuiven van werktijden

Spits

-1,0

-1,3

-1,8

-1,6

-1,9

-1,9

Dal

-0,7

-0,9

-1,2

-1,1

-1,3

-1,4

Spits

-2,7

-3,9

-3,5

-4,4

-4,9

-5,2

2,7

3,9

3,5

4,4

4,9

5,2

-3,8

-5,3

-5,4

-6,1

-6,9

-7,1

2,0

2,9

2,2

3,2

3,6

3,7

-1,8

-2,4

-3,2

-2,9

-3,3

-3,4

Dal
Totaal effect HNW

Spits
Dal
Hele dag

Omvang autogebruik op alle wegen (mld km)
Spits

10,5

17,7

16,5

17,2

17,1

17,0

Dal

11,2

16,3

15,4

16,7

16,1

17,1

Hele dag

21,7

34,0

31,9

33,8

33,2

34,2

-27%

-23%

-25%

-26%

-29%

-30%

Dal

21%

22%

17%

23%

28%

28%

Hele dag

-8%

-6%

-9%

-8%

-9%

-9%

Effect HNW op autogebruik alle wegen woon-werk (%)
Spits

Openbaar vervoer
Figuur 7 laat zien dat vormen van HNW het ov-gebruik voor het woon-werkverkeer in de spits in de periode
2000-2016 fors hebben beperkt. Dit effect is in die periode ook groter geworden.8 Het thuiswerken en
het schuiven met de werktijden om de spits te mijden leveren de grootste bijdrage aan de beperking van
gebruik van het openbaar vervoer in de spits.
Dat het schuiven met de werktijd om de spits te mijden een groter effect heeft op het gebruik van het
openbaar vervoer in de spits dan thuiswerken, heeft in feite dezelfde oorzaken als bij de auto. Het schuiven
met werktijden heeft per definitie alleen betrekking op ov-gebruikers (thuiswerkers kunnen ook auto
gebruikers, fietsers en lopers zijn) en het effect van het schuiven treedt alleen op in de spits, terwijl een
groot deel van het effect van thuiswerken in het dal plaatsvindt.
Tabel 10 geeft zowel de absolute effecten van HNW in aantal afgelegde kilometers als de relatieve
effecten van HNW ten opzichte van de waargenomen afgelegde kilometers.
Als gevolg van HNW neemt het gebruik van het openbaar vervoer in de spits af, maar dit neemt toe in het
dal (tabel 10). Het effect van HNW op de afname van het aantal kilometers afgelegd met het openbaar
vervoer voor woon-werkverkeer neemt op de hele dag toe van 0,6 miljard afgelegde kilometers in
2000 tot 1,0 miljard in 2016. Dit komt alleen door thuiswerken. Het schuiven met werktijden van spits
naar dal heeft geen effect op het aantal op de hele dag afgelegde kilometers. In de spits neemt het effect
8

De effecten in 2014-2015 zijn geheel gebaseerd op waarnemingen; de effecten in de jaren daarvoor en in 2016 zijn
geraamd op basis van beschikbare waarnemingen en kennis van de effecten van HNW in de periode 2014-2015.
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van HNW op de afname van het aantal afgelegde kilometers toe van 1,2 miljard kilometers in 2000 tot
2,0 miljard in 2016. Het effect van het schuiven met de werktijd (-1,4 miljard in 2016) is groter dan dat
van het thuiswerken (-0,6 miljard). Het totale effect van HNW op het gebruik van het openbaar vervoer
voor het woon-werkverkeer in de spits neemt toe van 17 procent in 2000 naar 34 procent in 2016.

Figuur 7

Effecten van HNW op de ontwikkeling van het ov-gebruik voor woon-werkverkeer in de spits (7-9 en 16-18 uur).
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Effect van thuiswerken

In de spits zijn auto en openbaar vervoer vergelijkbaar in het procentueel effect van HNW, maar in de
dalperiode is het effect van het openbaar vervoer een stuk groter. Dat komt door het relatief lage aantal
ov-kilometers in het dal en doordat het schuiven met werktijden om de spits te mijden ten opzichte van
andere vormen van HNW bij het openbaar vervoer dominanter is dan bij de auto.
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Tabel 10

Effecten van HNW op het ov-gebruik voor woon-werkverkeer, 2000-2016, in spits (7-9 en 16-18 uur) en daluren.
2000

2008

2013

2014

2015

2016

Effect HNW op gebruik OV voor woon-werk (mld reizigerskm)
Thuiswerken

Schuiven van werktijden

Spits

-0,3

-0,4

-0,5

-0,5

-0,6

-0,6

Dal

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

-0,4

-0,4

Spits

-0,9

-1,2

-1,2

-1,1

-1,3

-1,4

0,9

1,2

1,2

1,1

1,3

1,4

-1,2

-1,6

-1,7

-1,6

-1,8

-2,0

0,6

0,9

0,9

0,8

0,9

1,0

-0,6

-0,7

-0,8

-0,8

-0,9

-1,0

Dal
Totaal effect HNW

Spits
Dal
Hele dag

Omvang gebruik OV voor woon-werk (mld reizigerskm OViN)
Spits

3,0

4,8

4,4

3,4

3,6

3,8

Dal

2,9

3,3

3,2

2,5

2,9

3,0

Hele dag

5,9

8,2

7,6

5,9

6,5

6,8

-29%

-25%

-28%

-32%

-34%

-34%

Dal

27%

35%

41%

48%

47%

51%

Hele dag

-9%

-8%

-10%

-11%

-12%

-13%

Effect HNW op gebruik OV woon-werk (%)
Spits

Fiets
Als gevolg van het thuiswerken neemt het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer af, zowel in de spits
als in het dal (tabel 11). In 2016 is hierdoor het fietsgebruik in de spits met 0,08 miljard kilometers
afgenomen; de afname in het dal is 0,06 miljard.
Het effect van het thuiswerken op het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer in de spits is toegenomen
van 4 procent in 2000 naar 5 procent in 2016. Het thuiswerken heeft op het fietsgebruik in de spits, in
vergelijking met het gebruik van auto en openbaar vervoer, dus een klein effect gehad.
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Tabel 11

Effect van thuiswerken op fietsgebruik voor woon-werkverkeer, 2000-2016.
2000

2008

2013

2014

2015

2016

Effect van thuiswerken op fietsgebruik voor woon-werk (mld rkm)
Effect thuiswerken (mld rkm)

Spits

-0,05

-0,06

-0,07

-0,08

-0,08

-0,08

Dal

-0,04

-0,04

-0,05

-0,05

-0,05

-0,06

Hele dag

-0,09

-0,11

-0,13

-0,13

-0,14

-0,14

Omvang fietsgebruik voor woon-werk (mld rkm OViN)
Spits

1,4

1,8

1,6

1,8

1,6

1,7

Dal

0,9

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

Hele dag

2,3

3,1

2,9

3,1

3

3,2

Spits

-4%

-3%

-4%

-4%

-5%

-5%

Dal

-4%

-3%

-4%

-4%

-5%

-4%

Hele dag

-4%

-3%

-4%

-4%

-5%

4%

Effect HNW op fietsgebruik woon-werk (%)

3.3 Effecten van Het Nieuwe Werken op het zakelijk verkeer
Onder zakelijk verkeer verstaan we hier alle verplaatsingen ten behoeve van de werkgever met uitzondering
van de reizen van huis naar het vaste werkadres, een andere vestiging en een flexkantoor en terug.
Voor 2015 ramen we het effect van HNW op het autogebruik op maximaal 0,3 procent van de effecten
op het woon-werkverkeer (in aantal afgelegde kilometers). In 2015 maakt volgens de KIM-enquête
11 procent van de werkenden minder zakelijke ritten in de spits. Per persoon gaat het om gemiddeld
25 procent minder zakelijke ritten. In 9 procent van deze gevallen blijkt HNW een rol te hebben gespeeld
(bijvoorbeeld door veranderingen in de vergoedingen en door de keuze van andere locaties voor zakelijke
werkzaamheden). Als we ervan uitgaan dat deze afname naar lengte en snelweggebruik een ‘gemiddelde’
zakelijke rit is, is de afname van het aantal voertuigkilometers door HNW in het zakelijk verkeer in 2015
0,25 procent (0,11 x 0,25 x 0,09 = 0,0025). Van de 2 miljard voertuigkilometers van het zakelijk verkeer in
de spits (7-9; 16-18 uur) is dit 5 miljoen voertuigkilometers op alle wegen. In het woon-werkverkeer is het
effect van HNW veel groter, namelijk in 2015 in de spits circa -31 procent en circa 17 miljard kilometers.
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4 Effecten van Het Nieuwe
Werken op congestie

Methodiek
In deze paragraaf zoomen we in op de effecten die HNW heeft op het autogebruik en op de congestie op
de hoofdwegen. Het blijkt mogelijk om een methodiek te ontwikkelen waarmee kan worden vastgesteld
welk effect HNW heeft op de congestie. Hiertoe is gebruik gemaakt van de KiM-enquêtes en is voortgebouwd op de regressiemethodiek die in het Mobiliteitsbeeld wordt gebruikt om de ontwikkeling van de
congestie op de hoofdwegen te verklaren. De effecten zijn gebaseerd op de maandanalyse (‘waterval
methodiek’) die is toegepast op de veranderingen in de reizen op de hoofdwegen die werkenden in de
periode 2014-2016 hebben gemaakt. Deze veranderingen, die het gevolg zijn van HNW, zijn vastgesteld
met de enquêtes van KiM. De effecten zijn vervolgens geëxtrapoleerd voor de periode 2000-2016
(figuur 8). Bijlage A bevat een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelde methodiek.

Figuur 8

Schematische voorstelling van de toegepaste watervalmethodiek.

Ontwikkeling vormen
HNW 2014-2016 (enquêtes)

Effect op verkeersomvang
2014-2016 (enquêtes)

Effect op reistijdverlies
2014-2016
(watervalmethodiek)

Ontwikkeling vormen HNW
2000-2016 (statistieken)

Effect op verkeersomvang
2000-2016
(watervalmethodiek)

Effect op reistijdverlies
2000-2016
(watervalmethodiek)

Resultaten
De verkeersomvang (aantal afgelegde voertuigkilometers) van het personenverkeer9 op de hoofdwegen
in de periode 2000-2016 zou zonder HNW zijn toegenomen met 32 procent in plaats van met 27 procent
(figuur 9; tabel 12). Het effect van HNW op de verkeersomvang op de hoofdwegen is tussen 2000 en
2016 toegenomen met 5,1 procent. Op alle wegen is het effect van HNW in die periode toegenomen met
2,6 procent (tabel 8). Dat het effect op de hoofdwegen groter is dan op de overige wegen, komt vooral
doordat HNW op reizen over de hoofdwegen vaker tot afname van het aantal voertuigkilometers leidt
dan op reizen via de overige wegen. De tweede reden is dat de afstanden die op de hoofdwegen worden
afgelegd, groter zijn die op de overige wegen.
Het reistijdverlies (voertuigverliesuren, dat wil zeggen de uren doordat voertuigen langzamer rijden dan
100 km/uur) zou zonder HNW zijn toegenomen met 60 procent in plaats van met 42 procent Het effect
van HNW op het reistijdverlies op de hoofdwegen is tussen 2000 en 2016 met 18 procent toegenomen
(figuur 9; tabel 13).

9

De omvang van het personenverkeer is door KiM berekend op basis van cijfers van WVL, door te corrigeren voor het
aandeel van het vrachtverkeer.
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Figuur 9

Effect van Het Nieuwe Werken op de verkeersomvang (vt kms) en het reistijdverlies op hoofdwegen, 2000-2016,
op werkdagen en in de avondspits (16-18 uur).
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Thuiswerken en het schuiven met werktijd om spitstijden te mijden hebben de grootste bijdragen geleverd
aan de ontwikkeling van de verkeersomvang en de congestie op werkdagen en in de spits (figuur 9).
Beperkingen van de congestie vonden vooral plaats in de ochtendspits tussen 7 en 9 uur en in de avondspits tussen 16 en 18 uur (tabel 13). Thuiswerken is sinds 2000 zowel in de spits als in het dal elk jaar een
steeds grotere bijdrage gaan leveren aan de vermindering van de congestie. Het schuiven met de werktijd
om met de auto de spits te mijden leidt weliswaar tot een afname van de congestie tijdens de spits, maar
ook tot een toename van de congestie tijdens de daluren (tabel 13).
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Tabel 12

Effect van Het Nieuwe Werken op de verkeersomvang (vt kms) op de hoofdwegen, 2000-2016.*
2000

2008

2013

2014

2015

2016

7-9 uur

0%

-2%

-4%

-6%

-6%

-7%

16-18 uur

0%

-1%

-2%

-3%

-3%

-4%

Dal

0%

-0%

-1%

-1%

-1%

-1%

7-9 uur

0%

-17%

-13%

-15%

-18%

-21%

16-18 uur

0%

-13%

-10%

-10%

-13%

-15%

Dal

0%

+6%

+5%

+5%

+6%

+6%

Totaal effect HNW

Hele dag

0%

-2%

-2%

-3%

-4%

-5%

Ontwikkeling
personenverkeer
op hoofdwegen

06-10 uur

100

113

123

126

129

132

15-19 uur

100

109

121

124

126

128

Hele dag

100

113

117

120

123

127

1.Thuiswerken

2. Schuiven met werktijd

* Toelichting: de effecten van vormen van HNW op het personenverkeer (in tabel 12) en het reistijdverlies (tabel 13) zijn uitgedrukt in
percentages van de omvang van het personenverkeer en het reistijdverlies in 2000. Daarnaast is de werkelijke ontwikkeling in de tabel
opgenomen ten opzichte van 2000.

Tabel 13

Effect van Het Nieuwe Werken op het reistijdverlies op de hoofdwegen, 2000-2016.*
2000

2008

2013

2014

2015

2016

7-9 uur

0%

-1%

-4%

-5%

-5%

-6%

16-18 uur

0%

-2%

-9%

-14%

-17%

-20%

Dal

0%

-1%

-2%

-2%

-2%

-3%

7-9 uur

0%

-15%

-8%

-8%

-11%

-13%

16-18 uur

0%

-5%

-8%

-23%

-24%

-24%

Dal

0%

+8%

+4%

+10%

+13%

+16%

Totaal effect HNW

Hele dag

0%

-4%

-9%

-14%

-16%

-18%

Ontwikkeling reistijd
verlies personen op
hoofdwegen (2000=100)

06-10 uur

100

142

92

93

109

117

15-19 uur

100

170

111

123

159

178

Hele dag

100

158

101

107

130

142

1.Thuiswerken

2. Schuiven met werktijd

Tussen 2000 en 2008 nam het effect van het schuiven met werktijd op het reistijdverlies sterk toe. Dit is
verklaarbaar uit de toename van de congestie in die periode. Tussen 2008 en 2013 is het effect van het
schuiven met werktijd op de congestie ongeveer gelijk gebleven. Dit komt doordat in deze periode een
daling van de congestie en een toename van HNW tegen elkaar in werken. Vanaf 2013 neemt het effect
van het schuiven met werktijden op de congestie weer toe, hetgeen ook weer verklaarbaar is uit de
toename van de congestie in die periode. Dat het schuiven met de werktijden om de spits te mijden een
relatief groot effect heeft op de beperking van de congestie op de hoofdwegen, komt doordat deze vorm
van HNW per definitie alleen betrekking heeft op automobilisten (thuiswerkers kunnen ook ov-gebruikers,
fietsers en lopers zijn; deze dragen niet bij aan de congestie op het hoofdwegennet). Een tweede oorzaak
is dat het effect van het schuiven op de afname van congestie alleen in de spits optreedt, terwijl het
congestiebeperkende effect van thuiswerken voor een deel in de dalperiode plaatsvindt. Ten derde is de
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woon-werkafstand groter bij werkenden die met de werktijd schuiven om de spits te mijden (thuiswerkers
die de auto gebruiken in het woon-werkverkeer wonen gemiddeld zo’n 30 kilometer van het werk, bij
schuivers met werktijden is dit 39 kilometer).
Het effect dat het schuiven met de werktijd heeft op het reistijdverlies in de spits, wordt voor een groot
deel gecompenseerd door een toename van het reistijdverlies in het dal. Dit komt waarschijnlijk doordat
het meest geschoven wordt op wegen waar congestie optreedt en doordat de congestie in de uren voor
en na de spits (‘schouders’) mede een gevolg is van het mijden van de spits.
Op een gemiddelde werkdag in 2015 zijn er in de ochtendspits (7-9 uur) gemiddeld circa 150.000 auto’s
minder op de hoofdwegen als gevolg van HNW. In de avondspits (16-18 uur) zijn er gemiddeld circa
100.000 minder auto’s. Tijdens de daluren zijn het circa 200.000 auto’s meer (dit zijn vooral de schuivers
met werktijden die nu in het dal reizen in plaats van in de ochtend- en avondspits). Op maandagen en
donderdagen is dit effect wat groter, op woensdagen en vooral vrijdagen is het wat minder groot.
De effecten van maatregelen die zijn genomen in het kader van Beter Benutten en die van invloed waren
op het schuiven met de werktijd om op verschillende wegen in de periode 2012-2015 de spitstijden te
mijden (met name het belonen voor spitsmijdingen), zijn in deze analyse een (relatief klein) onderdeel
van de totale effecten die het schuiven met werktijd heeft op de congestie. Naast de maatregelen van
Beter Benutten zijn er ook verschillende maatschappelijke factoren (vooral vanuit de werksituatie,
maar ook de congestie) die ertoe hebben geleid dat mensen de spits met de auto zijn gaan mijden
(zie paragraaf 2.4.2).
De effecten die HNW heeft op het aantal voertuigen op locaties van het hoofdwegennet, zijn in de ochtenden avondspits het grootst in de Randstad en op enkele ‘aangrenzende’ wegen (zie figuur 10 voor de
ochtendspits). Op diezelfde wegen is de toename in de verkeersomvang tijdens het dal het grootst
(vanwege het mijden van de spits).
Zoals hiervoor reeds is vermeld (tabel 4), doen zich in de periode 2013-2015 geen grote regionale
verschillen voor in de ontwikkeling van HNW. Voor de periode 2000-2013 zijn er geen regionale gegevens
beschikbaar over het voorkomen van HNW. De procentuele effecten van HNW op de congestie in de
periode 2013-2016 blijken tussen de regio’s niet sterk te verschillen. Omdat het aantal uren reistijdverlies
in 2000 tussen de regio’s wel sterk verschilt, zijn er daarentegen grote verschillen in de omvang van het
effect van HNW op de congestie (in de Noordvleugel is het effect in miljoen uren het grootst). In de rest
van Nederland (Gelderland neemt een groot aandeel hierin) is de toename van het effect ten opzichte van
2000 relatief groter. Dat is te verklaren uit de relatief sterke toename van het reistijdverlies in deze regio.

Tabel 14

Effect van Het Nieuwe Werken op het reistijdverlies (mln uren) op de hoofdwegen, 2000-2015, per regio.
2000 (mln uur)

2000

2008

2013

2014

2015

2016

13,9

0%

-2%

-8%

-12%

-14%

-15%

Zuidvleugel

8,5

0%

-2%

-8%

-11%

-12%

-14%

Noord-Brabant

2,4

0%

-5%

-11%

-17%

-19%

-21%

Rest Nederland

3,0

0%

-22%

-20%

-27%

-33%

-40%

Noordvleugel
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Figuur 10

Verandering in intensiteiten (voertuigen) op de hoofdwegen door HNW in de ochtendspits (6-10 uur) op een
gemiddelde werkdag in 2014 ten opzichte van 2013.
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Bijlage A Methodiek
1 Inleiding
Vraagstelling
De algemene vraagstelling van het onderzoek is:
Wat zijn de effecten van de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken op de ontwikkeling van de mobiliteit en
de congestie op het wegennet tussen 2000 en 2016?
Meer specifiek is de vraagstelling:
1. Hoe groot zijn de omvang en de ontwikkeling van HNW? Welke veranderingen treden op in locaties en
tijden van werken?
2. Welke veranderingen, samenhangend met HNW, treden op bij de beroepsbevolking in het gebruik van
de auto als bestuurder en als passagier, het openbaar vervoer en de fiets in het aantal verplaatsingen
en kilometers naar tijd en plaats?
3. Hoe groot is jaarlijks het effect dat veranderingen in locaties en tijden van werken als gevolg van HNW
hebben op het gebruik van vervoerwijzen en op de congestie op de hoofdwegen tussen 2000 en
2016? Hoe groot zijn de regionale verschillen?
Opbouw van de bijlage
De methode waarmee is vastgesteld in welke mate aan HNW werd gedaan en de methode waarmee
de effecten van HNW op mobiliteit zijn bepaald, wordt beschreven in paragraaf 2 van deze bijlage.
De methodiek om de effecten van HNW op de verkeersomvang en de congestie op de hoofdwegen te
bepalen, wordt beschreven in paragraaf 3. Paragraaf 4 gaat in op enkele aspecten van de ontwikkelde
methodiek: het gebruik van de cross-sectie- versus de panel-karakteristiek van de metingen, de over
vertegenwoordiging van bepaalde groepen en het vaststellen van gedragsveranderingen.

Figuur B1

Opbouw van de bijlage over de methodiek.
Gebruik van auto (B2)
Determinanten HNW (B2)

Het Nieuwe Werken (B2)

Congestie (B3)
Gebruik van fiets en OV (B2)

2 Berekening effect HNW op mobiliteit
2.1 Omvang en opbouw van de steekproef
De mate waarin werkenden invulling geven aan vormen van Het Nieuwe Werken is met de beschikbare
enquêtes en onderzoeken (CBS, TNO) niet in voldoende mate bekend. Met name is er nog weinig informatie
over het mijden van spitstijden. Om voldoende informatie over vormen van HNW vast te kunnen stellen
en om ook de effecten van HNW op mobiliteit en congestie te kunnen bepalen zijn daarom aparte
enquêtes afgenomen bij steekproeven werkenden in de maand maart van de jaren 2014-2016. Hiertoe is
aangesloten bij de enquêtes die in opdracht van Beter Benutten werden uitgevoerd door I&O-Research.
Gebruik is gemaakt van de telepanels Panel Clix en Panel Inzicht.
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De opbouw van de nettosteekproeven en het aantal respondenten wordt weergegeven in figuur B2.

Figuur B2

Omvang en opbouw van de nettosteekproeven.
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Om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bepalen wat veranderingen in gedrag zijn van de vormen van
HNW in de totale populatie werkenden is bij de steekproeftrekking uit Panel Clix en Panel Inzicht elk jaar
in eerste instantie een aselecte steekproef getrokken met een beoogd netto-aantal van minimaal
6.000 werkenden uit het stratificatiekader van de gebruikte telepanels (leeftijd, geslacht en woonregio).
De drie metingen hebben netto uiteindelijk 7.300, 6.600 en 6.350 respondenten opgeleverd. Opdat
voldoende werkenden vertegenwoordigd zouden zijn om effecten van HNW te kunnen vaststellen, zijn
daarna in een tweede fase bepaalde groepen werkenden oververtegenwoordigd. Ten eerste de werkenden
met een van de vier vormen van HNW (thuiswerken, werken in een andere vesting of een flexkantoor
en het mijden van spitstijden). Daarnaast zijn binnen de thuiswerkers en de spitsmijders streefgetallen
aangehouden voor starters, blijvers, stoppers en incidenteel versus structureel gedrag. Aan alle respondenten zijn dezelfde vragenlijsten voorgelegd. De drie metingen hebben voor deze tweede fase netto
uiteindelijk 7.040, 6.730 en 6.940 respondenten opgeleverd (totaal fase 1 en 2: resp. 14.340, 13.330 en
13.290 respondenten).
De ingevulde vragenlijsten zijn gecontroleerd op bruikbaarheid, waaronder onlogische antwoordcategorieën, frequenties van gewerkte uren en reizen en inconsistente antwoorden. Daardoor zijn in de eerste
meting 679 respondenten niet meegenomen, in de tweede meting 755 en in de derde meting 706.
Om uitspraken te kunnen doen over de werkelijke populatie werkenden in Nederland zijn de aantallen in
de panelsteekproeven en in de cross-sectiesteekproeven op basis van statistieken van het CBS en de
aselect getrokken eerste fase van de KiM-enquête10 voor alle uitgevoerde analyses apart gewogen naar
acht variabelen: leeftijd, geslacht, opleiding (alle drie per regio), sector, type werkende (werknemer, zzp’er
of zelfstandige met personeel), regio, het gebruik van auto en openbaar vervoer in het woon-werkverkeer
en de aandelen van vormen van HNW en thuiswerken (elk op totale steekproef). De verdeling van starters,
stoppers en blijvers in de tweede fase van steekproeftrekking is per type HNW en per regio gewogen naar
de aselect getrokken steekproef in fase 1.
10

Thuiswerken op basis van NEA; sector en de vormen van HNW op basis van de aselect getrokken eerste fase van de
KiM-enquête HNW; type werknemer op basis van Statline; en de overige variabelen op basis van OViN.
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De weging van het OViN is gebaseerd op de volgende variabelen en aantal categorieën: regio (20),
inkomen (10), herkomst (3), leeftijd, geslacht, huishoudgrootte (4), werksituatie (5), stedelijkheid (5),
weekdag, maand, bezit van auto, bromfiets en bestelauto en kenmerken van de auto (bouwjaar,
brandstof) (zie CBS, 2016 voor een meer uitgebreide beschrijving).
In de screening is het onderscheid gemaakt tussen werkenden die wel en niet aan HNW doen. Hierdoor is
voorkomen dat mensen voor wie HNW niet relevant is, minder goed vertegenwoordigd zijn.
De enquête bestaat uit zes blokken:
a) Screening;
b) Huidige werksituatie;
c) Huidige mobiliteit en gebruik van hoofdwegennet in woon-werkverkeer;
d) Gebruik van hoofdwegennet indien men niet aan HNW zou doen;
e) Veranderingen in persoonlijke omstandigheden, werksituatie en HNW; en
f) Achtergrondkenmerken.
Om de uitkomsten in deze notitie te bepalen is gebruik gemaakt van zowel het cross-sectie- als het
panelkarakter van de waarnemingen. Het panelkarakter is gebruikt om de veranderingen in HNW op
persoonsniveau vast te stellen (hoofdtekst paragraaf 2.3.1, figuur 3) en om het effect van HNW vast te
stellen op de mobiliteit in 2013, 2014 en 2015 (deze bijlage, paragraaf 2.2). Het effect van HNW op de
mobiliteit is bepaald bij de respondenten die in twee opeenvolgende metingen participeerden, omdat is
verondersteld dat deze groep de meest zuivere weerspiegeling is van de veranderingen in de werksituatie
en in het gebruik van vervoerwijzen en het tijdstip van reizen. Ruim 5.500 personen hebben deelgenomen
aan twee opeenvolgende metingen en ruim 4.000 aan drie opeenvolgende metingen. Dat is ruim
voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen (n=400 uitsplitsingen is doorgaans voldoende
voor 95 procent betrouwbaarheid en nauwkeurigheid; hoe kleiner een bepaalde subgroep des te kleiner
de betrouwbaarheid; omdat ‘andere vestiging’ en flexkantoor’ kleinere groepen betreft, hebben deze een
lagere betrouwbaarheid en nauwkeurigheid dan ‘thuiswerken’ en ‘schuiven’). Bij het bepalen van het
effect van HNW op de congestie is gebruik gemaakt van de cross-secties, omdat met cross-secties de
grootste aantallen respondenten konden worden gerealiseerd waarvan de (vermeden) routes op het
hoofdwegennet bekend zijn en waardoor de effecten op intensiteiten en de congestie nauwkeuriger
konden worden vastgesteld. Voor de analyses is dus optimaal gebruik gemaakt van zowel het panel- als
het cross-sectiekarakter van de opeenvolgende metingen.
In dit project is gekozen voor drie metingen en daardoor twee veranderingsperioden. Vanwege de grote
aantallen respondenten in deze veranderingsperioden (zie vorige alinea) die op een zeer directe en
consistente wijze zijn ondervraagd, en omdat is gebleken dat de veranderingen in HNW en in de mobiliteit
stabiel waren (zie tabel 2, 4, 8-11 en figuur 3, 6 en 7), kan worden geconcludeerd dat deze opzet voldoende
was om de effecten van HNW te kunnen bepalen. De validiteit kan in de komende jaren gehandhaafd
blijven door met vaste tussenperioden van maximaal vier jaar een herhalingsmeting uit te voeren.
Bij het ontwerp van de vragenlijst is beoogd om gedragsveranderingen tussen opeenvolgende jaren
zowel retrospectief te kunnen vaststellen als met herhaalde meting. Op basis van vergelijking van de
resultaten is geconstateerd dat de retrospectieve methodiek minder valide is. Daarom is alleen gebruik
gemaakt van de methodiek van herhaalde meting (waarbij het gedrag gerapporteerd in jaar 1 vergeleken
wordt met het gerapporteerde gedrag in jaar 2).

2.2 Effect van HNW op gebruik auto, openbaar vervoer en fiets, 2013-2015
Met de vragenlijst zijn verschillende werk- en reispatronen vastgesteld. Bijvoorbeeld op welke dagen
iemand werkt, of er een vast werkadres is, of iemand vanuit huis of kantoor aan huis werkt of van
wisselende werklocaties, en of er sprake is van zakelijke reizen (inclusief ‘vervoer als beroep’): veelvuldige
reizen (bijvoorbeeld chauffeur, post, installateur), veelvuldig klantbezoek (vertegenwoordiger, thuiszorg).
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Met de enquêtes die zijn afgenomen in maart 2014, maart 2015 en maart 2016, is beoogd om te bepalen
wat over de ‘afgelopen twaalf maanden’ de frequenties van de vier vormen van HNW en het gebruik van
vervoerwijzen waren. Hiertoe is eerst een screeningsvraag gesteld om te bepalen of iemand ‘in de afgelopen twaalf maanden weleens of een aantal uren’ een hele dag of een gedeelte daarvan elk van deze vier
vormen van HNW heeft gedaan. In het geval iemand op vaste dagen aan HNW deed, is de berekening van
de frequentie van HNW in het afgelopen jaar gebaseerd op de frequentie in een recente representatieve
werkweek. In alle andere gevallen is gevraagd hoe vaak per week, maand of jaar iemand aan een van
deze vier vormen van HNW deed. Deze laatste groep omvat ongeveer 40 procent van de thuiswerkers
(degenen die op wisselende dagen of minder dan één keer per week thuiswerken). Daarnaast is gevraagd
sinds wanneer iemand aan een van de vier vormen van HNW doet.
Om het effect van HNW op de mobiliteit te bepalen is gebruik gemaakt van enquêtes bij werkenden en van
het OViN/MON. Met de KiM-enquêtes is nagegaan op welke dagen van de werkweek (maandag-vrijdag)
en hoeveel uur de circa 14.000 werkenden in 2014, 2015 en 2016 in het voorafgaande jaar op een andere
locatie dan het vaste werkadres hebben gewerkt (thuis, andere vestiging, flexkantoor) en/of zij flexibele
werktijden hebben en de werktijd hebben aangepast om de spitsperiode (7-9 en 16-18 uur) te mijden bij
het naar het werk gaan (zie kader voor de vraag in de enquête). Met deze enquêteresultaten kon worden
bepaald welke woon-werkreizen als gevolg van HNW zijn vermeden, op een ander tijdstip zijn gemaakt
of naar een andere bestemming zijn gemaakt. De door HNW veranderde woon-werkreizen zijn vervolgens
opgehoogd naar jaartotalen11 en naar de zeven onderscheiden vormen van HNW. Het effect van HNW op
de mobiliteit voor de jaren 2013 tot 2015 is bepaald door bij de respondenten die twee achtereenvolgende
enquêtejaren participeerden, na te gaan welke veranderingen optraden in het patroon van HNW en in
de mobiliteit.
De omvang en mate waarin de veranderingen in het aantal dagen HNW en de gevolgen hiervan voor de
mobiliteit stabiel zijn, zijn dus gebaseerd op de aantallen dagen en afgelegde kilometers waargenomen
bij de respondenten die twee opeenvolgende jaren participeerden.
Het aantal kilometers dat door vormen van HNW in de spits en dal meer of minder is gereden, is uitgedrukt
ten opzichte van het totale aantal autokilometers dat zou zijn afgelegd indien niet aan HNW was gedaan.
De ophoging van het autogebruik van de enquête naar het totale autogebruik in Nederland is gebaseerd
op het OViN.
Bij het gebruik van vervoerwijzen zijn verschillende vervoerwijzen onderscheiden, waaronder het gebruik
van de auto als bestuurder en als passagier, de trein, de bus, de tram/metro en diverse typen fietsen.
Niet alle vervoerwijzen zijn in het rapport gepresenteerd.

11

In deze notitie zijn de aantallen gebaseerd op de enquêtevragen over de ‘het afgelopen jaar’ en opgehoogd naar een
jaargemiddelde (aantallen voor een gemiddelde week zijn tot jaartotalen opgehoogd op basis van 42 werkweken).
Verondersteld wordt dat lage frequenties van HNW niet zijn onderschat. De uitkomsten van maart 2014, 2015 en 2016 zijn
toegerekend aan de voorafgaande hele kalenderjaren 2013, 2014 en 2015). Het voorafgaande jaar is gekozen omdat de
enquêteresultaten daar het dichtst in de tijd bij aansluiten (de enquête meet het voorkomen van HNW op vaste dagen over
het afgelopen jaar en de frequentie daarvan op basis van het gedrag in de recente weken, dat stabiel is verondersteld over
dat jaar; voor HNW op wisselende dagen en voor minder frequent HNW gaan de vragen terug tot gedrag van een jaar
daarvoor) en omdat gegevens van andere bronnen betrekking hebben op een heel kalenderjaar (bijvoorbeeld OViN) of per
31 december (bijvoorbeeld Statline), congestie, en dergelijke). Verondersteld wordt dat ook deze stap in de berekening
geen grote effecten heeft voor de uitkomsten, omdat de tijdsintervallen van de door HNW bespaarde kilometers (teller)
constant zijn en omdat de afgelegde kilometers met auto, openbaar vervoer en fiets (noemer) tamelijk constant zijn.
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Enquêtevraag om het mijden van spitstijden te bepalen
De volgende vraag gaat over de situatie waarin u met de auto (of motor) naar uw werk reisde.
Heeft u in de afgelopen weken uw werktijden weleens aangepast om de spitsperioden (07:00-09:00
en/of 16:00-18:00) te mijden (dagen waarop u eventueel ook (deels) thuis werkte graag buiten
beschouwing laten)?
a. Ja, gemiddeld [xx] keer per week/maand/jaar (dropdown) vertrok ik voor 07:00 of voor 16:00 uur
van huis en/of werk om de spits voor te zijn.
b. Ja, gemiddeld [xx] keer per week/maand/jaar (dropdown) vertrok ik na 09:00 of na 18:00 uur
van huis en/of werk om na de spits te reizen.
c. Nee (sluit a en b uit en vv)
d. N.v.t.

HNW kan leiden tot directe en indirecte effecten op mobiliteit:
• Directe veranderingen in het gebruik van de auto, het openbaar vervoer en de fiets in de spits en/of het
dal door werkende autogebruikers om naar/van werk te reizen;
• Indirect door nu met een andere vervoerwijze in het dal naar/van werk te reizen in plaats van in de spits
(bijvoorbeeld met de auto in het dal in plaats van ov in de spits);
• Indirect door toename van het autogebruik door andere leden van het huishouden op dagen waarop
de auto vanwege HNW niet wordt gebruikt;
• Indirect door veranderingen in de woon- of werklocatie die zijn opgetreden in hetzelfde jaar als de
veranderingen in HNW.
Bovenstaande gedragsreacties zijn vastgesteld met de vragenlijst en meegenomen in de analyse om te
bepalen wat het effect is van HNW op de mobiliteit en daarmee ook op de congestie. Dit is gedaan door
de betreffende verplaatsingen (autogebruik door huisgenoten, veranderingen in woon-werkrit, afstand
en/of route en/of gebruik van het hoofdwegennet) met de vragenlijst vast te stellen en deze op te tellen
bij de effecten op de verplaatsingskilometers. Hieruit blijkt dat het effect van HNW op de intensiteiten op
het hoofdwegennet in de spits door het autogebruik van andere leden van het huishouden met 6 procent
wordt gedempt.
Omdat de vragen over het schuiven met werktijden bij ov-gebruikers alleen in de twee laatste metingen
gesteld zijn, zijn de effecten hiervan in 2013 geschat conform de jaren 2000 en 2008 zoals beschreven in
paragraaf 2.3.

2.3 Effect van HNW op gebruik auto, openbaar vervoer en fiets, 2000 en 2008
Het effect van het thuiswerken op het gebruik van de auto, het openbaar vervoer en de fiets in 2000 en
2008 is gebaseerd op de frequentie van thuiswerken in 2000 en 2008 en op het effect van het thuiswerken
op het gebruik van de auto, het openbaar vervoer de fiets, vastgesteld met de KiM-enquêtes in 2013-2015
en rekening houdend met de veranderde woon-werkafstand. De frequentie van thuiswerken in 2000 en
2008 is gebaseerd op het NEA 2005-2013 (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) en het aantal
banen 2000-2016 volgens het CBS (zie voetnoot 6 op pagina 16). De bepaling van de effecten in 2016 is
overeenkomstig die van 2000 en 2008.
Het effect van het schuiven met werktijd om de spits te mijden op het gebruik van de auto in 2000 en 2008
is bepaald in een aantal stappen. In de eerste stap is het aantal verschuivingen (van werktijd om de spits
te mijden) per week in 2013-2015 van circa 24.000 werkenden (die 1 of meerdere malen aan het enquêteonderzoek participeerden) met een logistische regressie op microniveau geschat uit een groot aantal
verklarende variabelen, waaronder:
a) De mogelijkheid van flexibele werktijden;
b) Woon-werkafstandsklasse;
c) Aantal voertuigverliesuren op de woon-werkroute (ochtendspits plus avondspits);
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d)
e)
f)
g)
h)

Aantal gewerkte uren per week;
Bedrijfssector waarin de werknemer werkzaam is;
Verkeersomvang;
Type voertuig;
Regio.

Uit deze analyse bleek dat de kans dat de keuze valt op het mijden van de spitstijden, vooral wordt bepaald
door de mogelijkheid van flexibele werktijden en daarnaast (alle statistisch significant, in volgorde van
impact) door de woon-werkafstand, het reistijdverlies op de route, het aantal gewerkte uren en de sector.
De toegevoegde effecten van verkeersomvang, type voertuig en regio waren dermate beperkt dat deze
buiten beschouwing gelaten zijn.
In een tweede stap zijn de effecten van bovenstaande vijf variabelen (a t/m e) op de frequentie van het
aantal verschuivingen (geschat als elasticiteiten) vermenigvuldigd met de landelijke trend in die variabele
om daarmee de landelijke ontwikkeling van het aantal verschuivingen per week te bepalen (zie tabel B1
voor een overzicht van de bronnen).

Tabel B1

Gehanteerde bronnen.
Variabelen

Bronnen

1) De mogelijkheid van flexibele werktijden, (2000-2011 o.b.v. TBO; 2011-2016
o.b.v. NEA).

TBO, NEA

2) Bedrijfssector waarin de werknemer werkzaam is.

OVG, MON, OViN (gewogen
naar andere CBS-statistieken)

3) Aantal gewerkte uren per week.

OVG, MON, OViN (gewogen
naar andere CBS-statistieken)

4) Woon-werk afstandsklasse.

OVG, MON, OViN

5) Aantal voertuigverliesuren op de woon-werkroute (ochtendspits plus avondspits).

RWS-WVL

In de derde stap is bepaald wat in 2000 en 2008 het effect was van het schuiven met de werktijd op het
gebruik van de auto, het openbaar vervoer en de fiets door uit te gaan van de frequentie van het spits
mijden, vastgesteld met stap 2, en het effect van het spitsmijden bepaald in de periode 2013-2015 op
het aantal verschuivingen per week (paragraaf 2.2) rekening houdend met de met MON en OViN waar
genomen veranderde woon-werkafstand.

3 Berekening van het effect van HNW op congestie
Om de effecten van de intensiteiten op de congestie te bepalen is gebruik gemaakt van de methodiek
waarmee ook de waterval in het Mobiliteitsbeeld wordt berekend (maandanalyse per wegvak, zie hierna)
en die hierna in de paragrafen 3.1 tot en met 3.3 in stappen wordt beschreven. Ter validatie is deze
watervalmethodiek vergeleken met de berekening op basis van de verhouding verkeersomvang en
reistijdverlies. Daarnaast zijn de resultaten vergeleken met de berekening van het effect van telewerken
op het reistijdverlies, die in het Mobiliteitsbeeld 2014, 2015 en 2016 is gepresenteerd. Deze validaties
worden beschreven in paragraaf 3.4.
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Berekening effect HNW op congestie: korte samenvatting
1) M
 et enquêtes in 2014-2016 is bepaald welke reizen van oprit naar afrit door HNW zijn vermeden.
Hiermee is berekend wat de door HNW vermeden intensiteiten en vermeden verkeersomvang
per wegvak per periode van de dag per maand is.
2) Er wordt een regressie per maand per wegvak uitgevoerd om te bepalen wat het effect is van de
verkeersomvang op de reistijdverlies op de hoofdwegen in de periode 2000-2015, gecorrigeerd
voor andere invloedfactoren (maatregelen, ongevallen, weer, enzovoort). Hiermee wordt een
doorrekening uitgevoerd met en een zonder een door HNW vermeden verkeersomvang op het
reistijdverlies op de hoofdwegen voor 2014-2016.
3) Op de ontwikkelingen in 2014-2016 in HNW (zoals uren thuiswerken, aantal spitsmijdingen,
vermeden verkeersomvang en vermeden reistijdverlies per dag periode, per maand, per regio)
zijn elasticiteiten geschat.
4) De effecten van HNW op het reistijdverlies in de periode 2000-2016 zijn bepaald door deze
elasticiteiten voor de verkeersomvang en het reistijdverlies toe te passen op de ontwikkelingen
in HNW

3.1 Bepaling effect van HNW op intensiteiten op hoofdwegen, 2014-2016
Aan alle respondenten die in de vragenlijst hebben aangegeven weleens aan HNW te hebben gedaan
(zij werken thuis, op een andere locatie van het bedrijf of op een flexkantoor en mijden de spitstijden),
is gevraagd of zij voor de reis naar het werk met de auto gegaan zouden zijn en, zo ja, hiervoor de autosnelweg (het meeste reistijdverlies op het hoofdwegennet vindt plaats op de autosnelwegen) hebben
gebruikt. In het laatste geval is ook gevraagd naar de op- en afrit die iemand voor de heen- en terugreis
heeft of zou hebben gebruikt. De reizen en de frequenties die door HNW zijn vermeden, zijn omgerekend
naar intensiteiten op de betreffende wegen in 2014, 2015 en 2016. Deze berekening is uitgevoerd per
dagdeel, per dag van de week, per wegvak en per jaar en geldt voor een ‘normale werkweek’ (geen feestdagen en vakanties). In de vragenlijst en in de berekening is rekening gehouden met het gebruik van de
auto in de spitsen door de respondent en zijn/haar huisgenoten op dagen waarop deze thuis werkt of
met een ander vervoermiddel dan de auto naar een andere vestiging of flexkantoor reist. Het effect van
HNW op de intensiteiten op het hoofdwegennet in de spits wordt door het autogebruik van huisgenoten
met 6 procent gedempt. De vermeden verplaatsingen op het hoofdwegennet zijn gerelateerd aan de
jaren 2014-2016, omdat de enquêtevragen waaruit de vermeden verplaatsingen op het hoofdwegennet
zijn afgeleid, betrekking hebben op een recente, representatieve week voorafgaand aan de enquête in
maart 2014, 2015 en 2016. De effecten van HNW op mobiliteit hebben betrekking op de jaren 2013-2015,
omdat de enquêtevragen over mobiliteit betrekking hebben op een langere voorafgaande periode en
representatief worden geacht voor het voorafgaande kalenderjaar.

3.2 Maandanalyse reistijdverlies
Met de maandanalyse wordt het effect bepaald van de factoren die direct van invloed zijn op het reistijdverlies (voor een meer uitgebreide beschrijving zie KiM, 2017a, Methodiekbeschrijving en Van der Loop
e.a., 2014).
Met de maandanalyse wordt in de eerste stap het effect van verklarende variabelen op het reistijdverlies
bepaald met een regressieanalyse per maand per wegvak (formule 1). Verklarende factoren zijn: beleidsmaatregelen, incidenten, wegwerkzaamheden, weersomstandigheden, verkeersomvang, capaciteit (een
indicatie hoeveel voertuigen het wegvak kan verwerken) en kalenderjaareffecten.
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Yijk

=

C+βplPil+γsSil+δjJj+φiMi+ηVijk+εijk

Yijk

=
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Pil

=
=

Sil

=

Jj
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Vijk
β, γ, δ, φ ,η

=
=
=
=

εijk

=

reistijdverlies (voertuigverliesuren in minuten) per maand i, jaar j (2000-2016) en
wegvak k
constante
set van indicatoren P die definieert of beleidsmaatregel p op locatie l actief (“1”) is of
niet (“0”) in maand i (hetgeen het verschil aangeeft voor en na de implementatie van
de maatregel)
set van indicatoren om de situationele kenmerken te definiëren per maand i op de
wegvakken rond locatie l met ongevallen, capaciteitsreducties door wegwerkzaam
heden, weersomstandigheden en de reciproque van de wegcapaciteit (als constante)
set van dummyvariabelen voor kalenderjaar j
set van dummyvariabelen voor kalendermaand i
verkeersomvang en kwadraat van verkeersomvang per maand i, jaar j en wegvak k
partiële regressiecoëfficiënten die per wegvak en per maand het effect op reistijd
verlies weergeven van de betreffende verklarende variabelen
error term

(1)

Nagegaan is wat het effect is van de maatregelen en de situationele factoren op de wegvakken rondom
de maatregelen en gedurende welke tijdsperioden. Hieruit is bijvoorbeeld gebleken dat de effecten van
extra stroken het grootst zijn op de wegvakken ter hoogte van de uitbreiding en 10 kilometer ervoor en
erachter (inclusief kruisende wegen).
Bovenstaande analyses leiden tot regressiecoëfficiënten die aangeven hoeveel het reistijdverlies toe- of
afneemt per maand en per wegvak wanneer de afzonderlijke verklarende variabelen optreden. Om de
effecten van bovenstaande factoren gezamenlijk op de ontwikkeling van het reistijdverlies te bepalen zijn
deze coëfficiënten in de tweede stap ‘de doorrekening’ vermenigvuldigd met de ontwikkelingen in de
betreffende verklarende variabelen en uitgedrukt ten opzichte van het reistijdverlies in het basisjaar
(ε(β*x)/VVU1002000).
Figuur B3 geeft een overzicht van de factoren die onderdeel uitmaken van de analyses.

Figuur B3

Overzicht van verklarende factoren in de analyses.
Vraag:
• Bevolking
• Banen
• Autobezit

B3.5
B3.5

Mogelijkheden tot HNW

Het Nieuwe Werken
2.4

Capaciteit:
• Max aantal voertuigen
• Extra stroken/wegen
• Verkeersbeheersing
• Snelheidsmaatregelen
• Ongevallen
• Wegwerkzaamheden
• Weersomstandigheden
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3.3 Bepaling effect van HNW op reistijdverlies op hoofdwegen, 2014-2016
Om het effect van HNW op het reistijdverlies in de periode 2014-2016 te bepalen wordt de maandanalyse van het reistijdverlies (paragraaf 3.2) toegepast per dagdeel (omdat zowel de omvang als de richting
per dagdeel sterk verschilt) met een indeling in negen dagdelen: 00-06, 06-07, 07-09, 09-10, 10-15,
15-16, 16-18, 18-19 en 19-24 uur. Per dagdeel wordt een regressie uitgevoerd volgens formule 1, op
basis van de waargenomen verkeersprestatie.12 Met de resulterende regressiecoëfficiënten worden,
wederom per dagdeel, twee doorrekeningen uitgevoerd:
1) Een doorrekening waarbij gebruik wordt gemaakt van de waargenomen verkeersprestatie. Dit is de
referentiesituatie, waarbij er sprake is van HNW. Het effect van de verkeersprestatie in deze door
rekening wordt (in de notatie van formule 1) berekend als: ηVijk,waargenomen.
2) Een doorrekening waarbij gebruik wordt gemaakt van de verkeersprestatie die zou zijn opgetreden
indien er geen HNW was geweest. Hiervoor wordt de waargenomen verkeersprestatie gecorrigeerd
met het effect van HNW op de intensiteiten, dat met de enquête is bepaald zoals beschreven in
paragraaf 3.1. Het effect van de verkeersprestatie in deze doorrekening wordt berekend als:
η(Vijk,waargenomen-Vijk,effect HNW). Vijk,effect HNW i is de vermeden verkeersprestatie als gevolg van HNW.
Alle overige factoren in de doorrekening zijn gelijk aan doorrekening 1.
Het verschil tussen de twee doorrekeningen is het effect van HNW. Binnen dit effect wordt onderscheid
gemaakt tussen de vier typen van HNW: thuiswerken, op een andere vestiging of in een flexkantoor
werken en de spitstijden mijden. De op het betreffende wegvak gemeten verkeersomvang kan echter
niet het gehele effect van HNW op de ontwikkeling van het reistijdverlies verklaren (voor een uitgebreide
beschrijving zie ‘Beschrijving methodiek’ in KiM, 2017a). Dit komt doordat bij congestie de capaciteit van
een bepaald wegvak is verlaagd en de gemeten verkeersomvang dan relatief laag is. Omdat het effect van
veranderingen in de verkeersvraag op het reistijdverlies in de regressievergelijking wordt gerepresenteerd
door de som van het effect van verkeersomvang en van de kalenderjaareffecten (Yj in formule 1) (zie 3.2),
wordt het effect van de kalenderjaareffecten opgeteld bij het effect van de verkeersomvang door HNW
op het reistijdverlies. Hierbij is ervan uitgegaan dat de verhouding tussen het effect van HNW op de
kalenderjaareffecten en het effect van HNW op de waargenomen verkeersomvang gelijk is aan die tussen
het effect van de verkeersomvang op het reistijdverlies en het effect van de kalenderjaareffecten op het
reistijdverlies. De sterke correlatie tussen het effect van de verkeersprestatie en van de kalenderjaar
effecten (r=0,90) ondersteunt deze veronderstelling.

3.4 Bepaling effect van HNW op reistijdverlies op hoofdwegen, 2000-2016
Om het effect van HNW op het reistijdverlies voor de periode 2000-2016 te bepalen zijn eerst op basis
van de analyses beschreven in paragraaf 3.3 van deze bijlage elasticiteiten geschat van het percentage
vermeden autokilometers ten opzichte van het waargenomen totale aantal afgelegde autokilometers
als gevolg van toename van de vier vormen van HNW in de periode 2013-2016 en van het percentage
vermeden uren reistijdverlies als gevolg van de vier vormen van HNW in de periode 2013-2016.13
Deze elasticiteiten zijn apart bepaald voor de ochtendspits (7-9), de avondspits (16-18) en de dalperiode
(rest van de dag) in vier regio’s (Noordvleugel, Zuidvleugel, Noord-Brabant en Rest Nederland) voor de
vier vormen van HNW. Omdat de elasticiteiten zijn geschat met de maandmethodiek zoals beschreven in
paragraaf 3.2, is er gecontroleerd voor veranderingen in het reistijdverlies ten gevolge van de verkeersomvang (waarin sociaaleconomische factoren en crisis gerepresenteerd zijn), het weer, ongevallen
wegwerkzaamheden en beleidsmaatregelen.

12

13

Van de significantie van de effecten van verkeersprestatie op reistijdverlies is geen p-waarde berekend (Matlab geeft
standaard geen standaarddeviaties). Met een dataset van deze omvang zijn verschillen echter vrijwel altijd significant.
Bij spitsmijden zijn de jaarlijkse veranderingen in HNW uitgedrukt in aantal spitsmijdingen per dagdeel. Bij thuiswerken en
werken op een andere vestiging in aantal uren per week. Bij flexkantoor in percentage telewerkers.
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Op basis van de elasticiteiten is de verhouding bepaald tussen enerzijds het aantal waargenomen thuiswerkdagen en spitsmijdingen en anderzijds het aantal uren bespaard reistijdverlies (tabel B2). Hieruit
blijkt dat het effect van een spitsmijding (verschuiving van werktijd om met de auto de spits te mijden)
groter is dan het effect van een enkele vermeden verplaatsing door een thuiswerkdag (heen en terugreis
apart gerekend). Ook blijkt het effect in de avondspits groter te zijn dan in de ochtendspits.

Tabel B2

Gemiddelde verhouding tussen aantal dagen thuiswerken en aantal spitsmijdingen door schuiven met werktijden
enerzijds en vermeden reistijdverlies (VVU100) op hoofdwegen anderzijds, 2014-2016.
Mijdingen door
thuiswerkdagen
(per week per jaar)

Bespaarde VVU100/
thuiswerkdag

Aantal spitsmijdingen
door schuiven met werk
tijden (per week per jaar)

Bespaarde VVU100/
spitsmijding

7-9 uur

350.000

0,09

900.000

0,14

16-18 uur

300.000

0,2

700.000

0,27

1.000.000

0,11

1.600.000

0,07

Hele dag

Het effect van de vier vormen van HNW op het reistijdverlies in de periode 2000-2016 is bepaald door de
ontwikkeling van de vier vormen van HNW ten opzichte van 2016 te vermenigvuldigen met de geschatte
elasticiteiten. De ontwikkeling van het werken op een andere vestiging is gebaseerd op de ontwikkeling
van het thuiswerken, omdat deze vormen van HNW in 2000 al substantieel waren. De ontwikkeling van
het werken op een flexkantoor is gebaseerd op de ontwikkeling van het schuiven met werktijden om de
spits te mijden, omdat deze vorm van HNW evenals telewerken de ontwikkelingen op ICT-gebied volgt.
In 2000 waren zowel telewerken als werken in een flexkantoor verwaarloosbaar in omvang.

3.5 Validatie effect van HNW
i. Validatie telewerken
Om het met de maandanalyse 2014-2016 vastgestelde en daarna geëxtrapoleerde effect van HNW op
het reistijdverlies voor de periode 2000-2016 te valideren is de uitkomst vergeleken met de berekening
van het effect van telewerken op het reistijdverlies die in het Mobiliteitsbeeld 2014, 2015 en 2016 is
gepresenteerd.
Het effect van telewerken is berekend met een uitbreiding van de analyse waarmee het effect van sociaal
economische factoren op de verkeersomvang en het reistijdverlies wordt bepaald (de ‘externe analyse’;
KiM 2017a, Methodiekbeschrijving). Om te bepalen wat het effect is van sociaaleconomische factoren op
het reistijdverlies worden de jaarlijkse ontwikkelingen in sociaaleconomische factoren per gemeente
gerelateerd aan de jaarlijkse ontwikkelingen per wegvak op de hoofdwegen van de verkeersomvang
(in afgelegde voertuigkilometers) en het reistijdverlies per afgelegde voertuigkilometer (formule 2).
De volgende sociaaleconomische factoren zijn geanalyseerd: bevolkingsomvang, bevolking per leeftijdsgroep, aantal banen, autobezit, bbp en bedrijfsvestigingen. In deze analyses wordt ook rekening gehouden
met het effect van extra stroken (andere verklarende factoren leidden niet tot een verandering van het
effect van sociaaleconomische factoren op reistijdverlies).
Yvj
Yvj

=
=

βv
Egvj

=
=

βi

=

βv . E1vj β1. E2vj β2. E3vj β3
(2)
(meancentered) verkeersomvang, ‘reistijdverlies per afgelegde km +effect extra stroken’
per wegvak v en jaar j
constante per wegvak v (impliciet, door meancentering)
het effect van externe factoren (bevolkingsomvang, banen per inwoner, autobezit per
inwoner) per wegvak v (gemeenten <30 km) en jaar j
elasticiteiten die het effect van factor i op verkeersomvang en reistijdverlies aangeven
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Voor de externe analyse worden eerst elasticiteiten geschat met een loglineaire regressie; vervolgens
worden deze in de doorrekening geaggregeerd naar een landelijk niveau en een periode van jaren
(Σ(elasticiteit*x)). Nagegaan is ook wat het effect is van de afstand tussen gemeenten en wegvak op de
mate waarin de veranderingen in sociaaleconomische factoren de veranderingen in de verkeersomvang
en het reistijdverlies per afgelegde kilometer kunnen verklaren. Voor de verklaring van de ontwikkeling
van het reistijdverlies in de periode 2004-2014 blijkt het effect van bevolkingsomvang, banen en auto
bezit van de gemeenten binnen een straal van 30 kilometer van elk wegvak de verkeersomvang en het
reistijdverlies per afgelegde kilometer het beste te kunnen verklaren. Het effect van de sociaaleconomische
factoren op reistijdverlies in het laatste decennium blijkt in de externe analyse elk jaar bij benadering
even groot te zijn als het gezamenlijke effect van de verkeersomvang en de kalenderjaareffecten in de
maandanalyse.
Om het effect van telewerken te bepalen is in de doorrekening van de externe analyse van sociaal
economische factoren per wegvak op jaarbasis (zie B3.2) de verklarende factor ‘banen’ vervangen door
‘werkdagen’ (aantal banen vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal werkdagen per werkende per
week). Dit wordt vervolgens uitgesplitst in ‘reiswerkdagen’ en ‘telewerkdagen’ per inwoner. Het aantal
telewerkdagen is gebaseerd op het aantal telewerkers uit de enquête ICT-gebruik bedrijven en het
gemiddelde aantal telewerkdagen per jaar op de NEA-enquête.
Het effect van thuiswerken op het reistijdverlies in de periode 2000-2015 is groter dan het effect van
telewerken zoals dat in de afgelopen jaren in het Mobiliteitsbeeld is gepresenteerd, namelijk 8 respectievelijk 4 procent (tabel B3). Dit verschil is logisch verklaarbaar, aangezien de omvang van het thuiswerken
in aantal personen (35 procent) groter is dan die van het telewerken (16 procent; NEA, 2016).

Tabel B3

Effect van telewerken op verkeersomvang (VP) en reistijdverlies (VVU), 2000-2015.
Omvang 2000

2000-2015

Elasticiteit

Effect op VP

Elasticiteit

Effect op
VVU/km

Effect op
VVU

15863950

6,5%

0,326

2,1%

1,488

9,9%

12,2%

Werkdagen p inw

2,309

-0,3%

0,639

-0,2%

1,373

-0,4%

-0,6%

Auto's p inw

0,400

18,1%

0,599

10,5%

1,257

23,2%

36,1%

34,8%

51,8%

2,7%

3,9%

14,1%

39,0%

58,7%

-1,4%

-3,0%

-4,4%

5 uur per week
Bevolking

12,5%

Totaal inclusief telewerken
Banen p inw

0,462

1,9%

Totaal indien geen telewerken
Telewerkdagen p inw

0,001

3565,1%

0,639

1,2%

1,373

ii. Validatie via verhouding VP/VVU
Daarnaast is het vastgestelde effect van HNW op het reistijdverlies vergeleken met de berekening van het
effect van HNW op basis van de waargenomen verhouding VP/VVU in de periode 2000-2016 per jaar per
periode van de dag (0-6; 6-7; 7-9; 9-10; 10-15;15-16;16-18;18-19; 19-24 uur). Het effect van HNW is
uitgedrukt in de vermeden verkeersomvang per vorm van HNW per jaar per dagdeel. Het totale effect
van HNW op het reistijdverlies in de periode 2000-2016 is volgens deze werkwijze -19 procent (versus
-18 procent met de toegepaste methode). Dit bevestigt de uitkomst van de toegepaste methodiek.
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Summary
Impact of Flexible Working on mobility and congestion 2000-2016
An empirical study to determine trends in Flexible Working and their impact on mobility
and congestion.
The two types of Flexible Working (FW) that had the greatest impact on mobility and congestion from
2000 to 2016 were teleworking and shifting working hours to avoid peak-hour traffic. The number of
teleworking hours increased by 38 percent during that time period, while the number of times people
shifted their working hours to avoid car use during peak-hours increased by 40 percent. The number
of vehicle kilometres consequently increased by 3 percent less than if FW did not exist. Compared to
the year 2000, traffic volume by FW increased by 5 percent less on the main road network, while
hours of delay on main roads decreased by 18 percent.

Lack of empirical research about FW
Little empirical research is currently available pertaining to how Flexible Working (FW) has developed,
and how this has impacted the development of mobility and congestion. The KiM Netherlands Institute
for Transport Policy Analysis conducted research that examined the development and characteristics
of various types of FW, and the associated influential factors. Based on these research findings, KiM
developed a methodology that was subsequently used to determine how the various types of FW impact
the development of mobility and congestion.
The Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management’s Directorate-General for Mobility and
Transport strives to use the Beter Benutten (Optimising Use) program as a means of promoting the Flexible
Working (FW) and thus helping to reduce traffic congestion. The only statistics currently available pertain
to the extent to which employees work from home and telework (national survey on labour conditions
“NEA”, 2015), and to how commonplace teleworking is among companies (ICT-Use Survey for Companies,
Statistics Netherlands (SN)). There are no other data available pertaining to the other types of FW and
the use of cars, public transport and bicycles by flexible workers.

Surveys: working from home and peak-hour avoidance are the most important types of FW
In March 2014, March 2015 and March 2016, KiM surveyed approximately 14,000 working people in the
Dutch labour force. The subsequent analyses of these measurements and of other data sources found
that it was possible to use these data and the developed methodology to determine FW’s development
and characteristics during the years 2000-2016, as well as how the various types of FW impacted the use
of cars, public transport and bicycles, and congestion on the main road network.
The KiM surveys revealed that working from home and shifting working hours to avoid peak-hour car
travel were the most common types of FW. The numbers of people using one type of FW remained
approximately the same from 2013 to 2015. However, the total number of days that working people
used FW increased by 3 percent. Some 40 percent of all working people currently use one or more types
of FW, while approximately 30% of working people reported that FW was unsuitable for their particular
employment situation. More than 20 percent stated there was seemingly potential for further growth.
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Opportunities afforded by employers determine FW’s development
The key factor impacting how the various types of FW develop is opportunities afforded by the
employment situation, which not only pertains to physical capabilities, such as access to email and
files and the use of flex offices, but also to employers explicitly allowing people to work outside of the
permanent workplace location. The extent to which FW is used differs per sector. Based on working
people’s own estimates, all sectors seemingly offer further growth potential. A working person’s
preferences and personal circumstances are of course determining factors. How problematic traffic
congestion is also plays a role here.

Working from home and peak-hour avoidance have the greatest impact on mobility and
congestion development
By combining the knowledge gained from KiM surveys with that of existing data sources (including the
national survey on travel behaviour “OViN” and NEA, derived from SN and traffic data), it is possible to
estimate how FW developed from 2000 to 2016. The impact on mobility and congestion could also be
determined.
From 2000 to 2016, working from home and shifting working hours to avoid peak-hour traffic had the
greatest impact on car and public transport use, and on road congestion. This was not only due to the
numbers of people doing FW, but also because FW’s frequency (hours/days/times) increased. From 2000
to 2016, there was a 38 percent increase in the number of hours that people worked from home.
The number of times people shifted their working hours per week to avoid peak-hour car travel increased
by 40 percent over the same period.

Fewer kilometres travelled and less congestion due to FW
Because of how FW developed, from 2000-2016 the number of vehicle kilometres on all roads increased
by 3 percent less than if FW did not exist. The number of kilometres travelled by public transport increased
by 2 percent less during that same period.
Owing to FW, traffic volume on the main road network by FW increased by 5 percent less in 2016, as
compared to 2000. And hours of delay on the main roads increased by 18 percent less during the same
period by FW.14

14

A (minor) part of the impact that FW had on traffic volume and congestion from 2012-2016 was due to the Beter Benutten
(Optimising Use) program’s measures (particularly the peak-hour avoidance reward schemes). The impact of Beter Benutten
measures is not separately distinguished in the analyses in this report (for the effects of Beter Benutten see Van der Loop and
Haaijer, 2017, and KiM, 2017a).  
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What is Flexible Working?
Flexible Working (FW) was first introduced around a decade ago as a means of making work
more effective, efficient and enjoyable for both the organisations and employees. To achieve this,
employees are the focal point, and, within certain limits, they are given the space and freedom to
decide for themselves how, where and when they want to work, and with whom (Bijl, 2009).
FW therefore aims to alter work routines in the broadest sense. If FW results in allowing people to
work more time- and place-independent, other mobility patterns can then emerge as alternatives
to the traditional routine of regular working hours at permanent workplace locations situated
outside the home. Consequently, the mobility system’s peak load can also decrease.
KiM identifies seven types of FW that can impact mobility and congestion:
1) Working all day or part of the day at home (instead of at a permanent workplace location,
excluding overtime and people whose homes serve as their permanent workplaces);
2) Working at another branch of the company;
3) Working at a flex office space;
4) Shifting working hours at the permanent workplace location in order to avoid travelling by car
during the morning and/or evening peak-hours (7:00-9:00; 16:00-18:00);
5) Shifting working hours in order to avoid travelling by public transport during peak-hours;
6) Avoiding the use of cars for business trips;
7) Working during commutes.
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