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Managementsamenvatting

Aanleiding, doel en opzet onderzoek
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan het verbeteren
van de bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid in ons land. Woon-werkverkeer
en zakelijke mobiliteit zijn daarbij belangrijke factoren. Uit onderzoeken naar de
mobiliteitseffecten als gevolg van het vaker thuiswerken door COVID-19, blijkt dat
thuiswerken leidt tot een betere doorstroming en minder files op de weg. Het
hybride werken (deels thuis, deels op kantoor/locatie) kan helpen om (een deel van)
de positieve mobiliteits- en milieueffecten te behouden. Om dat te bereiken is het
van belang dat men gespreid over de week naar werk gaat, en/of buiten de spits
reist.
Doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de mogelijke invloed van het
hybride werken op de spreiding van de mobiliteit over de werkweek en -dag, en de
daaruit volgende milieueffecten. De potentie van het hybride werken op de
vermindering van de filezwaarte is daarbij voor vijf fileknooppunten ingeschat.
Verder zijn de uitkomsten gebruikt voor het opstellen van een best practices
document voor werkgevers, en een monitoringplan.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden van september tot en met december 2021. Om
te beginnen is er een literatuurstudie uitgevoerd. Verder zijn 22 werkgevers uit
verschillende sectoren geïnterviewd. Via data-analyses en een expertsessie zijn
mobiliteits- en milieueffecten bepaald. In dit rapport delen we de uitkomsten.
Ervaringen hybride werken en spreiden
Vaker thuiswerken
Hybride werken staat voor het flexibel kiezen van de tijd en van de locatie waar het
werk plaatsvindt. Het aandeel thuiswerkers na de coronacrisis zal volgens onderzoek
naar verwachting stijgen ten opzichte van daarvoor. Er wordt geschat dat het aantal
uren toeneemt van 3 á 4 uur per week voor de crisis, naar 6 á 8 uur na de crisis. De
mogelijkheid tot thuiswerken verschilt per sector en type functie. Bij organisaties
waar plaatsonafhankelijk werken mogelijk is, verwacht men in de toekomst 40-50%
thuis te werken, zo blijkt uit de literatuur en interviews.
Ervaringen thuiswerken overwegend positief
Gedurende de eerste lockdown in maart 2020 moesten werkgevers en werknemers
plotseling omschakelen naar thuiswerken. Dit proces is snel en redelijk soepel
verlopen, geven geïnterviewde werkgevers aan. Organisaties waar thuiswerken al
mogelijk was, waren daarbij in het voordeel. Uit de literatuur blijkt dat driekwart
van de thuiswerkenden positief staat tegenover thuiswerken. Voordelen voor
werknemers zijn onder andere meer flexibiliteit en autonomie, en minder reistijd.
Nadelen kunnen zijn fysieke en psychische klachten, en moeite hebben met
bewaken van de werk-privé balans. Voor werkgevers zijn mogelijke voordelen naast
tevreden werknemers een hogere productiviteit en kostenbesparing.
Regelingen en beleid hybride werken in ontwikkeling
Werkgevers zijn begonnen met vormgeven van regelingen en beleid voor hybride
werken. Eén van de elementen daarbij is de inrichting van de thuiswerkplek.
Volgens de literatuur bieden drie van de vier werkgevers hiervoor Arbo-middelen
aan (bureau, stoel, etc.). Dit geldt voor elke geïnterviewde organisatie. Daarnaast
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keert volgens onderzoek meer dan de helft van de werkgevers een
thuiswerkvergoeding uit, een fiscale regeling die compensatie biedt voor kosten die
werknemers thuis maken als ze daar werken in plaats van op kantoor. Uit zowel
literatuur als interviews blijkt verder dat mobiliteitsregelingen
(reiskostenvergoeding, etc.) flexibeler worden om aan te sluiten bij het hybride
werken. Duurzame vervoerswijzen worden meer gestimuleerd. Als laatste zijn
organisaties bezig met aanpassen van kantoren op het hybride werken. Dat
betekent over het algemeen minder individuele werkplekken, en meer
samenwerkingsruimtes en belhokjes.
De geïnterviewde werkgevers geven aan binnen het beleid ook vooral ruimte te
willen laten voor flexibiliteit en maatwerk. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid
van werknemers zijn belangrijke uitgangspunten.
Spreiden woon-werk verkeer over week en dag vooral onbewust
Hybride werken maakt het mogelijk dat werknemers gespreid over week of dag naar
kantoor komen, zoals bijvoorbeeld spitsmijden, iets wat ook voor COVID-19 al
regelmatig gebeurde. Dit wordt bij de geïnterviewde organisaties nu vaker
gestimuleerd. In hoeverre het mogelijk en handig is hangt af van de planning van
werkactiviteiten over de dag, en de woon-werk afstand van werknemers. Stimuleren
van spreiden over de weekdagen gebeurt door werkgevers zelden bewust om drukte
op de weg te voorkomen. De beschikbare werkplekken en faciliteiten op kantoor
worden wel genoemd als reden om te reguleren. Indirect en onbewust kan dit ook
effect hebben op de weg. Reguleren van de kantoorbezetting vindt plaats door
instellen van een maximumaantal werkplekken, een maximumaantal kantoordagen
per persoon, teamdagen verdeeld over de week, restricties op de drukste dagen of
activiteitgericht werken. Ook combinaties van deze methoden komen vaak voor. De
drukste dagen op kantoor zijn nog steeds de dinsdag en donderdag.
Mobiliteitseffecten thuiswerken: minder congestie
Het effect van thuiswerken op woon-werkverkeer met de auto wordt in onderzoek
geraamd op een afname van 2,5 tot 4% in afgelegde afstand. Deze afname is naar
verwachting groter in de ochtendspits dan in de avondspits. Op woensdag en vrijdag
wordt een grotere afname van het woon-werk verkeer verwacht t.o.v. andere dagen
van de week. De afname in automobiliteit is niet groter dan de genoemde 4%
omdat de verwachting is dat de afname in woon-werk en zakelijke verplaatsingen
grotendeels wordt gecompenseerd door overige verplaatsingen (bv. recreatief).
Thuiswerken leidt daarmee niet tot minder mobiliteit, wel tot minder congestie. Een
ander inzicht uit de literatuur is dat wanneer 20% van de mensen één dag per week
thuis werkt, dit leidt tot in totaal tot 2% minder verplaatsingen in de ochtendspits.
De aanname wordt genoemd dat 2% minder verplaatsingen leidt tot 20% minder
vertraging op het hoofdwegennet.
Toekomst van hybride werken
Het najaar van 2021 was voor veel organisaties een pilotfase, waarin het nieuwe
beleid voor hybride werken werd getest en aangescherpt. Daarbij is veelal een
lerende aanpak gehanteerd, met regelmatige evaluaties en bijsturing. De
verwachting van werkgevers is dat het hybride werken in de toekomst doorzet. Om
de potentie volledig te benutten is vooral nog een cultuur- en gedragsverandering
nodig, zo werd aangegeven in de interviews.
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Mobiliteitseffecten hybride werken
Werkwijze onderzoek mobiliteitseffecten: analyse 5 fileknelpunten
Op vijf locaties uit de file top 10 zijn de intensiteit, gemiddelde snelheid en
filezwaarte in 2020 in beeld gebracht voor vier periodes met verschillende
maatregelen tegen COVID-19. Op basis van deze gegevens is onderzocht in
hoeverre verkeer op andere dagen of andere momenten op de dag of niet gaat
rijden en welk effect dit heeft op de filezwaarte.
Afname filezwaarte knelpunten bij veel thuiswerken
De vier onderzoeksperiodes (januari, maart, september en november 2020) laten
voldoende verschillen zien in hoeveelheid verkeer en filezwaarte. Desondanks is het
lastig om deze bevindingen te relateren aan hybride werken. Bij volledig
thuiswerken (voor de mensen die dat kunnen) en gesloten scholen is te zien dat de
files volledig verdwijnen op deze knelpunten. Maar ook tijdens de
onderzoeksperiodes met iets minder strenge maatregelen (minder streng
thuiswerkadvies en scholen grotendeels geopend) in september en november 2020
is te zien dat de filezwaarte fors afneemt op deze knelpunten. Uit de interviews is
gebleken dat de meeste organisaties in 2020 nog geen beleid hadden voor hybride
werken, maar vooral de richtlijnen van de overheid volgden. De verkeerscijfers
geven echter wel aan dat het verminderen van verkeer (bijvoorbeeld door hybride
werken) in de drukste spitsperiodes op de weg kan bijdragen aan het verminderen
van de filezwaarte.
De analyse heeft geresulteerd in de volgende uitkomsten:
 Het patroon van de hoeveelheid verkeer blijft in de onderzoekperiodes met
Corona maatregelen vergelijkbaar met de situatie voor Corona (spitsperiodes
duidelijk herkenbaar, maar minder hoog).
 Verschuiving van verkeer naar andere dagen is beperkt waargenomen. De
ochtendspits op vrijdag is relatief rustig, op dit tijdstip is er nog capaciteit over
die eventueel benut kan worden.
 Verschuiving van verkeer naar een ander moment van de dag is alleen
waargenomen tijdens de 2-meting (september 2020).
 De afname van verkeer op de onderzochte locaties is minder groot dan het
landelijke gemiddelde.
 Alleen in onderzoeksperiode 1 (maart/april 2020) was afname verkeer groot
genoeg om vertraging (in snelheid en files) volledig te voorkomen op deze
locaties in de ochtend- en/of avondspits.
 Hoeveelheid verkeer in september 2020 is op alle locaties ongeveer even groot
als in januari 2020. Dit verkeer is wel anders verdeeld over de dag, met een
kleiner gedeelte van het verkeer in de ochtendspits en meer verkeer overdag en
op avond.
 De filezwaarte in onderzoeksperiode 2 en 3 (september en november 2020) is
fors lager ten opzichte van januari 2020. Een beperkte afname van de
hoeveelheid verkeer is dus voldoende om de filezwaarte sterk te verlagen.
 In de periode november 2020 is op de A1 en A58 wel een afname van verkeer
te zien, maar op de andere locaties niet.
 De files ontstaan bij in- en uitvoegstroken/ knooppunten. Daardoor wordt de
theoretische capaciteit van de weg niet gehaald (behalve op de A20).
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Milieueffecten hybride werken
Werkwijze onderzoek milieueffecten
Op basis van de mobiliteitseffecten, zijn ook de milieueffecten voor de vijf locaties
geanalyseerd. Hierbij is gekeken welke verandering in emissies van wegverkeer
hebben plaatsgevonden in de onderzochte periodes.
Afname verkeer verbetert luchtkwaliteit
De emissies van NOx, PM10, PM2.5, NH3 en CO2 nemen het sterkste af (-30%) in de
periode dat het meest werd thuisgewerkt (veel maatregelen), en dus het minste
verkeer op de weg was. In de periode met weinig maatregelen verdwijnt dit effect
grotendeels, omdat de totale hoeveelheid verkeer dan overeenkomt met de situatie
voor COVID-19. De resultaten zijn van vergelijkbare omvang voor de verschillende
stoffen en redelijk vergelijkbaar voor de verschillende locaties. De bandbreedtes
bedragen meestal slechts 10% en een enkele keer 0% of 20%.
Effecten globaal en indicatief
De doorvertaling naar welke milieueffecten verwacht kunnen worden ten gevolge
van hybride werken, kan pas in detail gemaakt worden wanneer er een
representatief beeld is van de te verwachten verkeerssituatie bij hybride werken.
Conclusie en aanbevelingen
Spreiding verkeer over dag helpt zware fileknelpunten verminderen
Op zware fileknelpunten, die zijn onderzocht in deze studie, komt op elke werkdag
in 2020 file voor en bleek dat de intensiteiten per dag weinig verschillen. Het
spreiden van woon-werkverkeer naar andere dagen zal op deze fileknelpunten niet
voldoende leiden tot een afname van files, behalve wellicht op de vrijdagmorgen. Uit
de literatuur komt dat veel werknemers een voorkeur hebben om in de toekomst
vooral op dinsdag en donderdag op kantoor te werken en de andere dagen thuis te
werken. Als de beperkende maatregelen door COVID-19 worden opgeheven, blijven
de dagelijkse files op de dinsdag en donderdag hierdoor bestaan. Afhankelijk van
het aantal mensen dat gestimuleerd kan worden om op andere dagen thuis te
werken en het type knelpunt, is een situatie denkbaar dat er op geen enkele
werkdag een dagelijkse file ontstaat door een te groot verkeersaanbod.
Buiten de spitsperiodes is er op deze locaties ruimte om meer verkeer te verwerken.
Het spreiden van verkeer naar andere momenten op de dag kan derhalve bijdragen
aan het verminderen van fileknelpunten. Dit bleek op alle onderzochte locaties
tijdens de meting in september 2020 toen er evenveel verkeer per dag reed als in
januari 2020, maar de filezwaarte fors lager lag doordat het verkeer meer verspreid
over de dag reisde. Als er minder woon-werk verkeer is in de spitsen, maar meer
recreatief verkeer, levert dat ook een bijdrage aan de vermindering van de
filezwaarte. Een afname van verkeer heeft de grootste positieve invloed op de
milieueffecten, maar ook een afname van de congestie draagt bij aan een betere
luchtkwaliteit.
Invloed van hybride werken op spreiding nog niet scherp
De verkeerscijfers uit 2020 zijn lastig te relateren aan beleid van geïnterviewde
organisaties voor hybride werken, omdat de onderzoeksperiodes (verkeersanalyse
en interviews) niet overeenkomen. Uit de interviews is gebleken dat de meeste
organisaties in het najaar van 2021 zijn begonnen met pilots op het gebied van
hybride werken. Welke onderzoeksperiode uit de huidige studie overeenkomt met
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het toekomstige hybride werken, is daarom nog niet goed te bepalen. Potentie is er
zeker: hybride werken biedt (met name) kantoormedewerkers mogelijkheden om op
rustige momenten te reizen voor werkgerelateerde verplaatsingen.
Aanbevelingen vervolgonderzoek
Door aanscherpingen in de analyse en enkele aanvullende gegevens, kan het effect
van hybride werken op mobiliteit en milieu verder uit worden gewerkt. Denk aan:
 Gebruik maken van verkeersdata uit 2021. Toen werd het nieuwe beleid voor
hybride werken bij veel werkgevers voor het eerst echt in de praktijk gebracht.
 Inzichten over reismotieven van verkeersdeelnemers tijdens de ochtend- en
avondspits meenemen, om verkeerscijfers te koppelen aan beleidsmaatregelen.
 Data vergelijken met dezelfde periode het jaar ervoor in plaats van binnen een
jaar en hierbij rekening houden met wisselende vakantiemomenten
 Naast grote fileknelpunten ook minder drukke en andere type wegen
onderzoeken. Mogelijk treden daar andere effecten op en is er meer potentie.
De aanbevelingen voor de monitoring van ervaringen van werkgevers en
mobiliteitseffecten zijn uitgewerkt in een monitoringsplan, zie bijlage H.
Aanbevelingen overheid
De overheid kan spreiden over week en dag op verschillende manieren stimuleren:
 Ondersteunen werkgevers door bieden van informatie en tips over hoe hybride
werken binnen de organisatie vorm te geven. Momenteel doet het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (I&W) dit al door bijvoorbeeld de publicatie van het
(online) magazine ’Werken aan Duurzame Mobiliteit’.
 Stimuleren van spreiding en duurzame vervoerswijzen via (ondersteunen van/
aanhaken bij) netwerken waar werkgevers bij aangesloten zijn.
 Fiscale mogelijkheden rond hybride werken verruimen, zoals via de mogelijkheid
om werknemers belastingvrij een thuiswerkvergoeding te geven vanaf 2022.
 Gedragsverandering stimuleren door inzetten van campagnes, zoals de
campagne ‘Hybride werken. Wat win jij er mee?’ die in 2021 is gestart.
 Monitoren van verkeer, reisgedrag, motieven van werknemers om wel of niet
thuis te werken of de spits te mijden, en daarmee inzicht te krijgen in de
ontwikkelingen in hybride werken en consequenties voor de mobiliteit.
Aanbevelingen werkgevers: best practices spreiden
De best practices bieden werkgevers handvatten en inspiratie voor spreiden over
week en dag. Spreiden is altijd onderdeel van een bredere aanpak van hybride
werken. De thema’s die aan bod komen zijn:
 Afspraken en beleid: Betrek werknemers om visie, beleid en afspraken voor
hybride werken te ontwikkelen. Zorg dat financiële regelingen het gewenste
gedrag stimuleren. Houd ruimte voor individuele behoeften en maatwerk.
 Faciliteiten op orde: Zorg voor inrichting van een thuiswerkplek en een
thuiswerkvergoeding. De inrichting van kantoor dient afgestemd te zijn op de
werkzaamheden en hybride vergaderen.
 Sturen op spreiding: Dit is af te dwingen door een maximumaantal
werkplekken/ parkeerplaatsen/ faciliteiten beschikbaar te hebben (schaarste).
Verder kan het helpen om aanwezigheid op drukke dagen te begrenzen en op
rustige dagen te belonen. Een andere optie is afspraken maken over welke
teams op welke dag op kantoor zijn. Door activiteitgericht werken aan te
moedigen kiezen werknemers bewuster wanneer zij naar kantoor gaan, liefst op
het midden van de dag.
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Begeleiden cultuur- en gedragsverandering: De nieuwe manier van werken moet
zowel door de organisatie als werknemers eigen gemaakt worden. Betrek en
begeleid werknemers, en draag de gewenste norm op alle lagen uit.
Probeer en leer: De beste manier om tot een passend beleid te komen, ook voor
spreiden, is door het te doen. Organiseer pilots en monitor de effecten.
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Executive summary

Cause, aim and lay out research
The aim of the Ministry of Infrastructure and Water Management is to improve the
accessibility, safety and sustainability in our country. Important factors taken into
consideration are commuting and business mobility. Research into mobility effects
as a result of working at home more often due to COVID-19, has shown that
working from home results in a better flow in traffic and has shown less traffic jams
on the road. Hybrid working (partially working from home and partially working on
location/in the office) can help to maintain (a part of) the positive effects on mobility
and environment. In order to achieve this, however, it is important to travel outside
rush hours and/or commute on different days.
The aim of this research is to show the possible influence of hybrid working on the
spread of mobility over the work week/day and resulting environmental effects. The
effect of hybrid working on the decline in length and duration of traffic jams has
been evaluated for five junctions. Moreover, results have been used to create a best
practices document for employers, as well as a monitoring plan.
Research, containing a literary study and several interviews with 22 employers from
different sectors, was conducted from September till December 2021. Mobility and
environmental effects have been determined by data analyses and an expert
session. This report will discuss the results.
Experiences of hybrid working and spreading
Working home more often
Hybrid working means choosing when and where to work in a flexible manner. It is
expected that the amount of people working from home will increase when the
Covid-19 crisis is over, as opposed to previous numbers. Estimation shows that the
amount of hours working from home will rise from 3 to 4 hours per week (before
Covid) to 6 to 8 hours (after Covid). The possibility to work from home differs per
sector and per type of function, however. It is expected that organisations that offer
the possibility of hybrid working will see 40-50% of its employees working from
home in the near future.
Experiences working from home mainly positive
In March 2020, during the first lock down period, employers and employees had to
switch to hybrid working in a rapid manner. Due to quick changes, this transition,
however, ran quick and fairly smoothly, according to interviewed employers.
Organisations that already provided a ‘working from home’ option benefited mostly.
Consulted literature has shown that 75% of employees have a positive experience
when it comes to working from home. Advantages for employees are more
flexibility, self-determination and less commute time. Disadvantages could be seen
in physical and psychological disorders, as well as having trouble keeping a healthy
balance between work and private life. Advantages for employers are happy
employees, a higher rate of productivity and a decline in costs.
Development of regulations and policy for hybrid working
Employers have started to give shape to regulations and policy when it comes to
hybrid working. One of the elements taken into consideration is the design of the
Pagina 10 van 78

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | Effecten hybride werken | 22 december 2021

office at home. According to consulted literature, 3 out of 4 employers provide
generally approved resources (e.g. desk, chair. Etc.), this applies to all interviewed
organisations. Moreover, more than half of consulted employers pay their
employees an allowance to compensate for costs when it comes to working from
home as opposed to working in an office. Consulted literature and interviews show
that mobility arrangements (travel allowance, etc.) are becoming more flexible to
suit hybrid working. Plus, travelling sustainably is being promoted more often. Last
but not least, organisations are adjusting office space to match hybrid working meaning less individual working spaces and more communal working rooms and
phone boxes.
Interviewed employers declare that within the created policy they want to leave
room for flexibility and tailoring, taking self-determination into account as an
important factor.
Unintentionally spreading commuting traffic over week and day
Hybrid working allows employees to choose when and on what day to come to the
office, and to avoid rush hour, something that already occured before Covid-19.
Interviewed organisations say they stimulate this more often, taking planning and
working activities into consideration, as well as the time and distance it takes an
employee to get to work. Stimulating spreading over weekdays is rarely done
intentionally by employers to avoid heavy traffic, however, available work places
and office facilities are mentioned as regulating reasons. This could also have an
influence on traffic, albeit indirectly and unintentionally. Regulating office capacity is
done by creating a maximum number of workplaces, a maximum amount of office
days per person, team days spread during the week, restrictions on the busiest days
or working with a specific activity in mind. Combinations of aforementioned
regulations also occur. The busiest days are still Tuesday and Thursday.
Mobility effects of working from home: less road congestion
The effect of working from home when it comes to commute traffic by car has been
evaluated and has seen a decline of 2.5 to 4% on covered distance. This decline is
expected to be more present in traffic jams during rush hour in the mornings. A
larger decline of commute traffic is expected on Wednesday and Friday as opposed
to other days of the week. There is no larger decline in car traffic in general, since it
is expected that the decline in commute and business traffic will be compensated by
other means of movement (e.g. recreational). Therefore, working from home does
not result in less mobility, but in less road congestion. Another insight in consulted
literature has shown that when 20% of people work from home one day a week,
morning traffic will only show 2% less movement in morning transport. A mentioned
rule of thumb is that 2% less movement will result in 20% less delays.
Future of hybrid working
Fall of 2021 was a pilot phase for many organisations, using this time to test and
adjust the new hybrid working policy. Trial and error has been applied occasionally,
using evaluations and adjustments on a regular basis. Employers are expecting to
see more hybrid working in the near future. However, a cultural and behavioural
change is very much needed in order to fully make use of the positive effects of
hybrid working.
Mobility effects of hybrid working
Method of research mobility effects: an analysis of 5 junctions
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In 2020, five locations (considered heavily affected by traffic jams each day) were
examined on intensity, average speed and density of traffic; they were studied over
four different periods of the year with different adjustments taken against Covid-19.
This data was used to determine whether traffic density could be affected if vehicles
were to drive on different days or other times during the day.
Decline in traffic density of junctions when working from home
The four periods examined show sufficient differences in the amount and density of
traffic. Nevertheless, it is difficult to link these findings to hybrid working. When
people are able to work from home entirely and all schools are closed, it is seen that
all traffic jams disappear completely at these junctions. However, another period
considered (September and November 2020) shows that less strict Covid rules (e.g.
working from home partially and most schools reopened) results in a considerable
decline in traffic density on these junctions. Interviews show that most organisations
in 2020 did not have a clear policy for hybrid working, but mainly practiced what the
Government preached.
The analysis resulted in the following outcomes:
 The pattern of the amount of traffic in considered research periods remains the
same when comparing a period with Covid rules to previous situations (without
Covid): traffic jams are clearly visible.
 The movement of traffic to other days was only occasionally seen.
 The movement of traffic to other times during the day has only been seen
during the 2-measurement (September 2020).
 The decline of traffic on researched locations is smaller than the national
average.
 Only period 1 (March/April 2020) shows a decline in traffic large enough to
avoid delays (in speed and traffic jams) completely on considered locations in
morning and/or evening rush hour.
 Traffic density in period 2 and 3 (September and November 2020) is
considerably lower as opposed to January 2020. A limited decline in the amount
of traffic is therefore enough to massively reduce traffic density.
 The amount of traffic in September 2020 is compatible with the amount of traffic
in January 2020, distribution during the day, however, is different.
 November 2020 shows a decline in traffic on the A1 and A58, yet other locations
remain the same.
 Traffic jams occur at slip roads and junctions, resulting in not making use of
most road capacity (except on the A20).
Environmental effects of hybrid working
Method of research environmental effects
Apart from mobility effects, environmental effects have also been analysed for the
aforementioned five locations, exploring changes in emission of road traffic in said
periods.
Decline in traffic improved air quality
Emission of NOx, PM10, PM2.5, NH3 and CO2 decreased most (-30%) in the period
when most people worked from home (many restrictions by Government), resulting
in less traffic on the road in general. This effect mostly disappears when there are
less restrictions, because the total amount of traffic can be compared to pre-Covid.
The results are comparable for mentioned emissions and the explored locations;
bandwidths usually amount to only 10%, and occasionally 0% or 20%.
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Global and indicative results
An accurate statement into the environmental effects of hybrid working can only be
given when a clear picture of traffic during hybrid working can be given.
Conclusion and recommendation
Spreading traffic over the day reduces heavy traffic jams
The junctions studied for this research show traffic jams on every day of the week
with little difference in intensity each day. Therefore, spreading commute traffic to
different days will most likely not be sufficient to result in less traffic jams on said
junctions, possibly apart from Friday morning. Literature shows that many
employers would prefer to work in the office on Tuesdays and Thursdays in the
future, and from home on the other days. Once COVID-19 restrictions are lifted, this
may cause daily traffic jams on Tuesday and Thursday. Depending on the amount of
commuters that can be persuaded to work from home on other days, and the type
of junction, it may be possible to avoid traffic jams caused by too much traffic.
There is space to process more traffic on the junctions outside of rush hours.
Spreading traffic to different times during the day could result in a reduction of
traffic jams, as was shown on all investigated locations in September 2020, when
the amount of traffic was similar to that of January 2020, yet density of traffic was
lower due to a spread in traffic during the day. A decline in commuters could
contribute to this. Furthermore, a decline in traffic, as well as a reduction of
congestion, both have a positive effect on the environment.
Influence of hybrid working on spread is ambiguous
The 2020 traffic numbers are difficult to relate to the policy applied by interviewed
organisations when it comes to hybrid working, because the periods (traffic analysis
and interviews) used for research do not match up. Interviews show that most
organisations started their pilots on hybrid working in the fall of 2021, making it
difficult to pair the right researched period to hybrid working. However, a positive
perspective can already be seen: hybrid working offers employees opportunities to
travel on moments when there is less traffic on the road.
Recommendations further research
The effect of hybrid working on mobility and environment can be further examined
when looking at more data in detail, by using:
 Traffic data of 2021; in this year the new policy for hybrid working was put into
practice by most employers.
 Insights when it comes to reasons to travel during morning and evening rush
hour.
 Comparing data, specifically the same periods in time, to the previous year
(instead of within the same year).
 Not only looking at important junctions, but also at different types of roads.
These roads could possibly give different results and show different effects.
Recommendations on the experience of employers and mobility effects are
processed in a monitoring plan, see appendix H.
Recommendations Government
The Government can help to spread traffic during day/week by:
 Supporting employers by offering tips on hybrid working.
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Stimulating spreading and sustainable mobility options by (supporting/ joining)
regional networks of employers.
Reducing the amount of traffic jams is not the reason for employers to spread
office hours. However, reducing traffic jams is a known theme within regional
mobility networks and knowledge and experience is available in order to
stimulate employers to invest in sustainable mobility, and therefore reducing
traffic jams. Support and stimulate these network initiatives aimed at spreading
traffic.
Expand and simplify tax possibilities for people working from home, like
administrative transactions for employers.
Setting an example by stimulating hybrid working as an employer and therefore
supporting a hybrid working culture.
Monitoring traffic, travel behaviour and motives of employees on (not) working
from home and avoiding rush hour. Not much can be said about long term
effects, because is predicted behaviour the outcome?

Recommendations employers: best practices on spreading
Best practices offer employers tools and inspiration to make use of spreading over
week and day. Spreading is always part of a wider approach to hybrid working.
Raised themes are:
 Agreements and policy: actively involve employers to develop a vision, policy
and make agreements on hybrid working. Leave room for individual needs and
made to measure options.
 Office facilities are up to date: provide a workable place for the employees to
work from at home, as well as a suitable compensation. Make sure the office
suits hybrid working options, as well as the possibility to hold hybrid meetings.
 Aim at spreading: this can be forced by making use of a maximum amount
(shortage) of work spaces/ parking spaces / facilities. Furthermore, it is optional
to constrain an employee's presence on busy days and to reward them on quiet
days. Another option is to make arrangements on which team can be in the
office on what day. By encouraging employees to make use of working on an
aimed activity, they are becoming more aware of when to go to the office,
preferably in the middle of the day.
 Guiding a cultural and behavioural change: both the organisation and the
employee should get accustomed to this new way of working; involve and guide
employees and promote wanted change on all levels.
 Trial and error: the best way to create a suitable policy, spreading included, is
by trying; organise pilots and monitor its effects.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan het verbeteren
van de bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid in ons land. Woon-werkverkeer
en zakelijke mobiliteit zijn daarbij belangrijke factoren. Het Rijk speelt hierop in met
beleid zoals ‘Spreiden en Mijden”. Hiermee wordt met ‘mijden’ bedoelt het niet meer
maken van verplaatsingen door bijvoorbeeld thuiswerken. Onder ‘spreiden’ wordt
verstaan het spreiden van het verkeer over de week en/of dag. Ook op regionaal
niveau proberen beleidsmakers dit te stimuleren.
Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de mobiliteitseffecten als gevolg van
beperkende maatregelen door COVID-19. Hieruit blijkt dat thuiswerken leidt tot
betere doorstroming en minder files op de weg. Met de verwachting dat beperkende
maatregelen in het najaar van 2021 werden opgeheven, was het van belang om te
onderzoeken of COVID-19 ook structurele gedragsverandering tot gevolg zal
hebben.
De vraag voor het Rijk hoe de positieve maatschappelijke effecten, zoals minder
files en luchtvervuiling, als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen worden
behouden, blijft actueel. Het gaat om vragen zoals:
 Hoe kunnen werkgevers worden geholpen om de positieve effecten van het
thuiswerken te bestendigen?
 Wat hebben werkgevers hiervoor nodig?
 Welke best practices over het hybride werken kunnen met elkaar gedeeld
worden?
Om de doorstroming te verbeteren kan het helpen als mensen gespreid over de
week naar werk gaan, en buiten de spits reizen. Recent is er door het
Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) onderzoek gedaan naar de effecten van thuiswerken
op mobiliteit (spreiden en mijden). Dit onderzoek vormt een aanvulling en
verdieping op dat thema. Door middel van een data-analyse op vijf fileknooppunten
is inzicht verkregen in de mobiliteitseffecten specifiek op deze knelpunten. Tevens
zijn milieueffecten op deze knelpunten ingeschat. Werkgevers gevestigd rondom de
knelpunten zijn geïnterviewd over hun ervaring met hybride werken.
1.2

Doel onderzoek

De opdracht betreft het inzichtelijk maken van de mogelijke invloed van het hybride
werken op de spreiding van de mobiliteit over de werkweek en -dag, en de daaruit
volgende milieueffecten. De focus ligt daarbij op 5 fileknelpunten op het
hoofdwegennet.
Daarnaast worden uitkomsten van het onderzoek gebruikt voor:
 Het opstellen van een best practices document voor werkgevers, betreffende het
beïnvloeden van de spreiding over de werkweek en -dag.
 Het ontwikkelen van een monitor voor de effecten van hybride werken.
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Hybride werken staat voor het flexibel kiezen van de tijd en van de locatie waar
het werk plaatsvindt. In hybride werkculturen is voor de werklocatiekeuze of
werktijdkeuze niet het beschikbare gebouw leidend, maar het type werk, het doel
van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiënte van
communicatie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers en klanten
1.3

Stappen onderzoek

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van september tot en met december 2021, en
bestaat uit de volgende stappen:
1. Inventarisatie ervaringen hybride werken onder werkgevers. Hiervoor is een
literatuurstudie uitgevoerd, en zijn 22 interviews gehouden met werkgevers.
2. Uitvoeren (meta-)analyse van de mobiliteitseffecten en milieueffecten, waarbij
specifiek gekeken is naar 5 fileknelpunten. Naast data-analyse is binnen deze
stap ook een expertsessie uitgevoerd.
3. Opstellen van een handreiking met best practices voor gespreid werken en
ontwikkelen van een monitoringsplan voor de effecten van hybride werken.

1.4

Leeswijzer

In dit rapport zijn de uitkomsten van de verschillende onderzoeksactiviteiten
samengevoegd. De opbouw van het rapport is als volgt:
 Hoofdstuk 2: Ervaringen werkgevers met hybride werken, op basis van
literatuur en interviews.
 Hoofdstuk 3: Mobiliteitseffecten hybride werken op 5 fileknelpunten, op basis
van data-analyse en expertsessie. Met verdiepende analyse voor 1 knelpunt.
 Hoofdstuk 4: Milieueffecten op de 5 fileknelpunten, op basis van data-analyse en
expertsessie
 Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen
 Hoofdstuk 6: Best practices voor werkgevers
Input uit de expertsessie heeft gediend als verificatie voor de bevindingen uit
literatuur en interviews (h.2), en is daarnaast gebruikt om de analyse van
mobiliteits- en milieueffecten (h3, 4) aan te scherpen. Een overzicht van de
deelnemers aan de expertsessie is opgenomen in bijlage A.
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2

Ervaringen hybride werken

In dit hoofdstuk delen we op hoofdlijnen de uitkomsten uit de literatuurstudie en
interviews met betrekking tot werkgevers en hybride werken. Om te beginnen gaan
we in op enkele algemene bevindingen omtrent aandeel en typen thuiswerkers.
Vervolgens kijken we naar ervaringen van werkgevers en werknemers. Daarna
richten we ons op maatregelen en werkgeversbeleid, en ervaringen met spreiden
van werktijden over week en dag. Als laatste gaan we kort in op - in de literatuur
gevonden - verwachte effecten op de weg.

2.1

Opzet onderzoek

Om inzicht te verkrijgen in de ervaringen en plannen van werkgevers met
betrekking tot hybride werken en spreiden, is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn
interviews afgenomen met 22 werkgevers.
In bijlage B is de literatuurlijst opgenomen. De literatuurlijst is tot stand gekomen in
samenspraak met Rijkswaterstaat. Er is gezocht naar relevante en recente
documentatie over de (verwachte) veranderingen in reis- en werkgedrag en de
verwachte effecten op de weg door COVID-19.
Voor het afnemen van de interviews zijn de werkgevers geselecteerd op basis van
sector (uit elke sector minimaal 1), locatie (dicht bij de fileknelpunten) en
thuiswerkpotentie (veel kantoorwerk). De nadruk lag daarbij op grote werkgevers,
omdat die met hun beleid de meeste impact hebben op woon-werk en zakelijk
verkeer. Daarnaast zijn ook enkele kleinere organisaties meegenomen om ook meer
te weten te komen over de (on)mogelijkheden voor hybride werken voor kleinere
organisaties. Tijdens de interviews zijn we ingegaan op het thuiswerk- en
mobiliteitsbeleid voor medewerkers, in de periode voor en tijdens de
coronamaatregelen (t/m najaar 2021). Een overzicht van de geïnterviewde
organisaties is opgenomen in bijlage C.

2.2
2.2.1

Aandeel en type thuiswerkenden

Aandeel thuiswerkers stijgt
Door de strenge coronamaatregelen in maart 2020, werkten mensen met een
kantoorfunctie plotseling volledig thuis. Er is veel onderzoek beschikbaar over de
mate waarin thuisgewerkt wordt, voor, tijdens en (naar verwachting) na de
coronacrisis, zie tabel 1. De aandelen thuiswerkende werknemers die in de
verschillende onderzoeken genoemd worden, variëren. Dit komt vooral vanwege de
uiteenlopende definities van thuiswerken; van minstens 1 uur per week tot minimaal
8 uur per week. Tevens speelt ook de variatie in de steekproef en moment van
onderzoek een rol.
Vrijwel alle onderzoeken delen de conclusie dat het aandeel thuiswerkers zal stijgen
na de coronacrisis ten opzichte van vóór de crisis (Ministerie I&W, januari 2021).
Het aantal uren dat de werknemers verwachten te gaan thuiswerken ten opzichte
van voor de crisis verdubbelt; van 3 á 4 uur per week naar 6 á 8 uur per week (KiM
2021, CPB 2020).
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Tabel 1. Resultaten van verschillende onderzoeken naar de effecten van corona op het
thuiswerken. Bron: Overzicht door M&E-team I&W, 2021.
Onderzoek

IenW
KiM
Regionale partners
RAI
ANWB
IenW
RWS
ANWB
NZMO
KiM
ANWB
KiM
IenW
TNO-NEA
KiM
TNO-NEA
KiM

Periode

01-10-2019
27-03-2020
31-03-2020
01-04-2020
19-04-2020
20-04-2020
23-04-2020
31-05-2020
01-06-2020
24-06-2020
28-06-2020
01-10-2020
16-10-2020
01-11-2020
11-01-2021
16-03-2021
23-04-2021

Respondenten

10.124
2.494
3.251
3.975
1.153
3.530
3.385
1.007
2.800
2.252
1.069
2.065
8.515
6.995
1.068
8.911
1.760

Voor corona

28%
33%
30%
35%
32%
37%
36%
37%
34%
32%

Tijdens

54%
87%
56%
45%
69%
99%
46%
66%
48%
40%
42%
42%
49%
48%
49%
48%

Na corona

27%
55%

46%
62%
53%
45%
36%
47%
43%

Tijdens COVID-19 heeft de helft van de werkenden in enige mate thuisgewerkt.
Ongeveer de helft van die groep verwacht in de toekomst structureel vaker thuis te
blijven werken, naar schatting 2 dagen in de week (KiM, 2021).
Uit de interviews met werkgevers blijkt dat werknemers met locatieonafhankelijke
functies ook na de coronamaatregelen graag deels (40-50% of 2 tot 3 dagen) vanuit
huis willen blijven werken. Dit komt overeen met resultaten uit andere onderzoeken
zoals van het KIM en TNO.

2.2.2

Wie werkt er thuis, verschillen in branche en functie
Het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) heeft sinds het begin van de coronacrisis
verschillende metingen uitgevoerd onder een representatieve groep respondenten
uit het Mobiliteitspanel Nederland (MPN), met als doel zicht te krijgen op de effecten
van de coronacrisis op de mobiliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat werkenden met een
managementfunctie, onderwijsfunctie en kantoorfunctie relatief veel thuiswerken.
Werkenden in de buitendienst, productiewerk of zorgfunctie werken duidelijk minder
vaak thuis.
Uit hetzelfde onderzoek van het KiM blijkt dat ov-reizigers vaker
thuiswerkmogelijkheden hebben. Werknemers met een kantoorfunctie en ovforensen werken vaker thuis dan mensen die van andere vervoerswijzen gebruikt
maakten/maken. Zij verwachten ook in de toekomst vaker thuis te (gaan) werken.
In enkele interviews kwam naar voren dat werknemers gedurende COVID-19
beperkingen minder gebruik maken van het ov vanwege angst voor besmetting. Dit
sluit aan bij onderzoek van de NS (2021) onder treinreizigers.
Onderzoek van het CPB (2020) op basis van het LISS-panel (Longitudinal Internet
Studies for the Social Sciences) waarin data van ongeveer 7.500 individuen zijn
verwerkt, toont aan dat de verwachte toename van het aantal thuisgewerkte uren
per sector verschilt. De verwachte toename is het hoogst bij de overheid (+24%
punt) en financiële en zakelijke sector (+23% punt). De laagste verwachte toename
van het aantal thuisgewerkte uren is in de bouw (+4% punt), zorg (+7% punt) en
horeca inclusief catering (+4% punt). Middengroepen zijn het onderwijs (+9%
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punt), communicatie- en transportsector (+10% punt), industrie (+11% punt) en
cultuursector (+13% punt).

2.3

Ervaringen met thuiswerken (werkgevers en werknemers)

In de interviews met werkgevers is gebleken dat voor een aantal werkgevers
thuiswerken door werknemers voor de uitbraak van de COVID-19 pandemie niet
gebruikelijk was en dat werkgevers snel moesten schakelen naar de nieuwe situatie.
Ervaringen met thuiswerken zijn overwegend positief.
2.3.1

Thuiswerken vóór COVID-19 niet bij alle werkgevers gebruikelijk
Bij een deel van de bevraagde organisaties was het – voor zover de werkzaamheden
dat toelieten - vóór COVID-19 al mogelijk om thuis te werken. Werknemers konden
er bijvoorbeeld voor kiezen om een dag in de week thuis te werken, of om de spits
te mijden door de eerste uren van een dag thuis op te starten. Het was bij de
meeste organisaties echter niet gebruikelijk dat werknemers dit ook daadwerkelijk
deden. Men werkte over het algemeen fulltime op kantoor, uit gewoonte en omdat
iedereen het deed. Daarnaast speelde ook de kwestie van vertrouwen. Sommige
leidinggevenden waren bezorgd over verminderde productiviteit bij thuiswerken.
Andere organisaties hadden flexibel werken al expliciet onderdeel van het beleid
gemaakt. Door COVID-19 kwamen de ontwikkelingen die zij in gang hadden gezet,
vervolgens in een stroomversnelling.
2.3.2 Snelle omschakeling naar thuiswerken
Bij de eerste lockdown moesten veel werkgevers zeer plotseling de omschakeling
naar fulltime thuiswerken faciliteren. Voor organisaties die al ingericht waren op
thuiswerken - vooral binnen de overheid, zakelijke en financiële dienstverlening - is
dit proces vlot en soepel verlopen. Binnen één of enkele dagen kon men vanuit huis
aan de slag. Die snelle omschakeling was vooral mogelijk doordat medewerkers
beschikten over een eigen werklaptop en -telefoon, en de organisatie gebruik
maakte van digitale samenwerkingskanalen zoals Teams. In dat geval waren er
slechts kleine aanpassingen nodig om het werk te faciliteren, zoals het versterken
van het digitale netwerk.
Waar de uitgangssituatie minder gunstig was (geen laptop, geen Teams, etc.), was
het proces voor werkgevers ingrijpender. Er moest veel geregeld worden. De uitrol
van laptops is vaak direct in gang gezet, net als het aanschaffen van licenties op de
benodigde digitale tools. Noodgedwongen ging dat ook in deze gevallen in hoog
tempo, binnen enkele weken was aan de belangrijkste voorwaarden voldaan.
Bij een aantal organisaties zijn uitzonderingen gemaakt voor bepaalde werknemers
om hen wel op kantoor te laten werken, afhankelijk van het type werkzaamheden of
de behoefte van werknemers.
Alle geïnterviewde organisaties zijn uiteindelijk overgegaan op (deels) thuiswerken,
waar de werkzaamheden dit toelaten. Een van de werkgevers verwoordt dit proces
als volgt: “Eerst hebben we gedacht en gehandeld met Corona als aanleiding. Nu
ontstaat het besef dat het ook los van Corona blijft bestaan. Dus nu is het belangrijk
dat we bepalen: Wat willen we vanuit de organisatie?”

2.3.3

Ervaringen met thuiswerken zijn overwegend positief
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Zowel uit de interviews als uit de meeste onderzoeken blijkt dat de ervaring met
thuiswerken onder thuiswerkers overwegend positief is. Uit onderzoek van het KiM
(2021) blijkt dat driekwart van de thuiswerkenden positief staat tegenover
thuiswerken. Het thuiswerken gaat men steeds makkelijker af en men voelt zich
steeds productiever bij het thuiswerken. Tegelijk nemen de eisen aan de
thuiswerkplek toe. Deloitte (2020) voegt daaraan toe dat de meerderheid van
werknemers graag in deeltijd thuis wil blijven werken én verwacht dat hun
werkgever dit zal ondersteunen. “Dit betekent dat de mogelijkheid tot thuiswerken
geen extraatje meer is, maar een minimale verwachting.”

2.3.4

Voor- en nadelen van thuiswerken
Voordelen van thuiswerken voor werknemers die in de literatuur worden genoemd
zijn bijvoorbeeld dat meer flexibiliteit prettiger kan zijn voor de werknemers én kan
zorgen voor betere arbeidsparticipatie voor werknemers die werk combineren met
bijvoorbeeld zorg voor jonge kinderen of mantelzorg (Deloitte 2020). Andere
voordelen die genoemd worden, zijn zaken zoals meer vrije tijd (als gevolg van
minder reistijd), meer autonomie, soms minder werkdruk en minder verzuim (TNO,
2020). Werkgevers zien als voordelen van thuiswerken (mogelijke)
kostenbesparingen en een hogere productiviteit.
Het onderzoek van het CPB (2020) beschrijft dat werknemers weliswaar
productiever (kunnen) zijn als ze thuiswerken, maar dan moet wel aan een aantal
randvoorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn onder andere een goede
IT-infrastructuur en goede ingerichte thuiswerkplek en een vertrouwensrelatie met
de manager. Diverse onderzoeken waaronder het onderzoek van het KiM (oktober
2021) beschrijven dat met name concentratiewerkzaamheden en bureauwerk vaker
vanuit thuis gedaan zullen worden dan voor COVID-19. Vergaderen en activiteiten
met een (relatief) langere reisafstand en met een regulier (terugkerend) karakter
zullen naar verwachting vaker digitaal gaan. Creatieve en interactieve activiteiten,
het ontmoeten van nieuwe mensen en projecten, persoonlijke gesprekken en
activiteiten met een hoog netwerkgehalte zijn volgens werkenden en werkgevers
minder geschikt voor digitaal.
Het onderzoek van TNO (2021) benoemt ook risico’s van thuiswerken voor
werknemers. Nadelen zijn, dat de fysieke belasting onder thuiswerkers toeneemt.
Denk hierbij aan werkhouding en onderbelasting (onvoldoende beweging) door
langdurig zitten en veel beeldschermwerk. Ook op het gebied van psychosociale
belasting zijn er risico’s door gebrek aan contact, een vervagende scheiding tussen
werk en privé en langere werkdagen waarin mensen geneigd zijn om minder pauzes
te nemen. Onderzoek van het KiM (2020) benoemt als nadelen aan thuiswerken
(tijdens de Coronamaatregelen) dat 7% van de werknemers psychische klachten
ervaart, ca 20% ervaart fysieke klachten, 37% heeft moeite de werk privé balans te
bewaren en ca 50% mist collega’s.

2.4
Maatregelen en werkgeversbeleid op gebied van stimuleren van
thuiswerken, hybride werken en spreiden
Zodra bleek dat het (deels) thuiswerken voor de lange termijn is, zijn werkgevers
begonnen met vormgeven van regelingen en beleid voor hybride werken. De
afwegingen en keuzes die daarin worden gemaakt verschillen per organisatie. In
deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste elementen op basis van de
literatuurstudie en interviews.
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2.4.1

Inspiratie voor beleid uit verschillende hoeken
Alle geïnterviewde organisaties hebben via vragenlijsten, sessies of metingen
regelmatig de behoeften van medewerkers geïnventariseerd als input voor beleid.
Daarnaast deden werkgevers inspiratie op uit de literatuur, via bijvoorbeeld HRvakbladen waarin hybride werken sinds de start van COVID-19 het belangrijkste
thema was. Ook keek men naar andere organisaties. De koplopers op gebied van
hybride werken hadden een voorbeeldfunctie, maar ook vergelijkbare organisaties in
bijvoorbeeld dezelfde sector waren interessant. Bedrijven uit het buitenland zijn niet
expliciet gevolgd.

2.4.2

Faciliteiten en budget voor thuiswerken via werkgever
Om thuis te kunnen werken is het nodig dat de werkplek thuis op orde is en aan
Arbo eisen voldoet. Werkgeversvereniging AWVN heeft in 2021 ledenonderzoek
gedaan onder 448 werkgevers. De deelnemende werkgevers vertegenwoordigden
gezamenlijk ongeveer 700.000 werknemers. Uit dit onderzoek blijkt drie van de vier
werkgevers Arbo-middelen aanbieden zoals een bureau(-stoel) voor de inrichting
van de thuiswerkplek.
Elke geïnterviewde organisatie voorziet in een bepaalde mate in het inrichten van
een thuiswerkplek van de medewerkers. Sommige werkgevers stellen per
medewerker een bedrag beschikbaar, waarvoor zij de benodigde spullen (bureau,
stoel, scherm, etc.) kunnen aanschaffen. Of medewerkers vrij zijn in hun keuze of
niet verschilt. Zo kan men bij één organisatie het bedrag naar eigen inzicht
besteden, terwijl er bij een ander wordt verwacht dat de inrichting voldoet aan
bepaalde Arbo-eisen.
Andere organisaties geven medewerkers de mogelijkheid om de spullen te bestellen
in bruikleen. Meestal zijn er dan een aantal vaste opties (bv. type bureaus) waar
men uit kan kiezen. Bij vertrek binnen een bepaald aantal jaar, moeten de spullen
worden ingeleverd. Een andere variant is het leveren van maatwerk door te kijken
waarover elke medewerker thuis al beschikt. Wat ontbreekt wordt door de
werkgever geleverd. Dit gebeurt vooral bij publieke organisaties.
Naast nieuwe spullen aanschaffen, is het bij sommige werkgevers ook mogelijk om
spullen van kantoor zoals een bureaustoel en scherm (tijdelijk) mee naar huis te
nemen. Dit werd vooral in de beginfase van het thuiswerken zo gedaan. Nu men
weer regelmatig op kantoor werkt, komt dat minder vaak voor aangezien er
structurele regelingen zijn ingevoerd waarbij men kantoorartikelen kan aanschaffen.
Eén werkgever geeft naast een budget om het thuiswerkkantoor in te richten en de
thuiswerkvergoeding nog een eenmalig budget om vrij te besteden aan iets wat de
vitaliteit van de werknemer ten goede komt, zoals een abonnement op de
sportschool.

2.4.3

Meer werkgevers bieden thuiswerkvergoeding aan
De thuiswerkvergoeding is een fiscale regeling die compensatie biedt voor de kosten
die medewerkers maken als ze een dag thuis werken in plaats van op kantoor. Dat
zijn kosten voor onder andere elektriciteit-, water- en gasverbruik en koffie en thee.
Uit onderzoek van het AWVN (2021) blijkt dat meer dan de helft van de werkgevers
een thuiswerkvergoeding betaalt. Dat was eind 2020 geleden nog geen vijfde.
Vooral grote bedrijven (twee derde van die categorie) verstrekken al een
thuiswerkvergoeding. Ook een deel van de geïnterviewde werkgevers keert als
tegemoetkoming richting medewerkers een thuiswerkvergoeding uit.
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De ‘norm’ voor de thuiswerkvergoeding is netto 2 euro per thuiswerkdag. Dat komt
overeen met de hoogte van de thuiswerkvergoeding die vanaf 2022 belastingvrij
gegeven mag worden door werkgevers, zoals in september bekend werd (Memorie
van Toelichting bij Belastingplan 2022). Deze aankondiging zal voor veel werkgevers
een opluchting zijn, omdat 2 van de 3 werkgevers in het AWVN-onderzoek aangaf
problemen te ervaren met de bestaande fiscale regels rond thuiswerkvergoedingen.
Daarbij was het overschrijden van de vrije ruimte van de werkkostenregeling en de
bijbehorende 80% eindheffing het probleem. Met het nieuwe beleid per 2022 wordt
de thuiswerkvergoeding 2022 onderdeel van de werkkostenregeling.
2.4.4

Wijzigingen in mobiliteitsregelingen voor faciliteren (duurzaam) reisgedrag
COVID-19 heeft bij veel organisaties voor een wijziging of ontwikkeling van de
vervoersregeling gezorgd. Twee derde (68%) van de werkgevers in 2020 en 2021
heeft zijn of haar mobiliteitsregeling aangepast of overweegt dat binnenkort te doen
(AWVN, 2021). Dit hangt ook samen met fiscale regelingen die zijn veranderd. In
het onderzoek van AWVN bleek de overstap naar de ‘waarjewerkt-regeling’ het
meest populair waarin een reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding in één
budget worden gecombineerd.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in april 2021 onderzoek
gedaan met als doel inzicht te krijgen in maatregelen en regelingen die werkgevers
zelf treffen om duurzaam reisgedrag te bevorderen. De vragenlijsten zijn ingevuld
door 1.159 werkgevers met meer dan 100 werknemers. Uit dit onderzoek blijkt dat
– in lijn met de uitkomsten van het onderzoek van AWVN - regelingen rondom ICT
en flexibele werktijden afgelopen jaar (2021 ten opzichte van 2020) zijn
toegenomen. Ook de mogelijkheden om online te vergaderen zijn sterk verbeterd.
Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om thuis te werken, flexibele werktijden en
mogelijkheden om op andere locaties te werken.
Uit de interviews blijkt ook dat flexibiliteit belangrijker is geworden. Om
medewerkers op overzichtelijke en gebruiksvriendelijke wijze alle opties te bieden,
wordt bijvoorbeeld een mobiliteitsbudget of -platform door een aantal geïnterviewde
werkgevers als geschikte optie gezien. Hiermee zijn medewerkers vrij om te kiezen
hoe ze reizen, en wordt de vergoeding achter de schermen via één centraal systeem
geregeld.
Uit de interviews blijkt ook dat alle organisaties (steeds meer) streven naar het
bevorderen van duurzaam reizen voor woonwerk en zakelijk verkeer. Dat betekent
dat de opties openbaar vervoer, fiets en wandelen aantrekkelijker gemaakt worden,
en de optie (brandstof)auto minder aantrekkelijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de
reiskosten voor duurzame opties naar verhouding meer te vergoeden of door ook
fietskilometers en carpoolkilometers te vergoeden. Als andere stimulans is
bijvoorbeeld het (her)introduceren van het fietsenplan, waarmee men voordelig een
fiets kan aanschaffen. Of extra service, zoals een fietsenmaker op locatie, die
fietsen van medewerkers opknapt terwijl zij werken. Deze maatregelen zijn niet
‘nieuw’, de pandemie heeft ertoe geleid dat het mobiliteitsbeleid bij veel bedrijven
wordt vernieuwd en/of geïntensiveerd.
Een manier om autogebruik te verminderen is het beperken van de
parkeermogelijkheden. Soms is de locatie dan een voordeel, bijvoorbeeld met een
kantoor midden in het centrum van Amsterdam, waar sowieso bijna geen
parkeerplaatsen zijn. Of de locatie is heel gunstig gelegen bij een station.
Organisaties met leaseauto’s, zijn vaak bezig de vloot te verduurzamen door het
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opnemen van (alleen nog maar) elektrische auto’s. Ook hier is meestal sprake van
het hernieuwen of intensiveren van reeds bestaande plannen of beleid.
Hoe de verhouding tussen modaliteiten voor woon-werk verkeer onder werknemers
precies is, heeft niet elke organisatie exact in beeld.
2.4.5

Kantoorruimtes aangepast op hybride werken
Toen na de eerste lockdown de kantoren langzaam weer open konden, zijn deze in
eerste instantie ingericht op de 1,5-meter afstand. De capaciteit qua werkplekken
werd opzettelijk beperkt, door bijvoorbeeld bureaus af te plakken. Inmiddels zijn
geïnterviewde werkgevers bezig met meer permanente aanpassingen voor
kantoorruimtes. Er is vanwege het digitale vergaderen meer behoefte aan belhokjes,
akoestische materialen en IT-faciliteiten voor hybride vergaderen. Ook komen er
meer overleg- en ontmoetingsruimtes. Het aantal individuele werkplekken kan
omlaag. Organisaties waar men voorheen vaste werkplekken had, gaan nu over op
een flexibeler systeem met ruimtes of “vloervelden” per team of afdeling. Het
flexwerken zet door en werkgevers gaan bewuster om met ‘welke werkzaamheden
doe je waar’. Werkzaamheden waarbij je je moet concentreren, kunnen goed thuis
gedaan worden, werkzaamheden waarbij interactie en creativiteit nodig is, kunnen
beter (samen) op kantoor. De kantoorruimtes worden daarop aangepast.
Bij meerdere organisaties was voor COVID-19 ruimtegebrek op kantoor, dus meer
medewerkers die tegelijk op kantoor wilden werken dan werkplekken. Dat men nu
deels thuiswerkt lost dat probleem op. Een aantal organisaties was al bezig om
kantoorpanden of afdelingen af te stoten of anders in te richten. COVID-19 heeft dat
proces versneld. Dit kan leiden tot het bestendigen van de structurele effecten van
het hybride werken. Bij andere werkgevers is het hybride werken geen reden om
kantoorruimtes af te stoten. Eventueel komt dit bij enkele van deze organisaties in
de toekomst wel aan de orde.

2.4.6

Flexibiliteit als voorwaarde voor succes van hybride werken
De geïnterviewde organisaties hebben afgelopen jaar allen beleid ontwikkeld voor
hybride werken, of zijn hier mee bezig. Hoe beleid en regelingen zijn vormgegeven
verschilt, maar één element werd overal benadrukt: de vrijheid van medewerkers
om binnen de gestelde kaders hun eigen keuzes te maken. Werkgevers vinden
flexibiliteit en maatwerk belangrijke uitgangspunten om het hybride werken tot een
succes te maken. Om medewerkers wel enige houvast te bieden, hebben veel
organisaties richtlijnen opgesteld, bijvoorbeeld. “kom regelmatig op kantoor”.
Daarbinnen is veel ruimte om tot een eigen invulling te komen, organisaties willen
regels vermijden. Behoeften van teams en individuele medewerkers kunnen sterk
verschillen, en het systeem dient daarvoor ruimte te bieden.
Werkgevers gaan verschillend om met de ‘terugkeer naar kantoor’. De ene
werkgever laat het over aan de werknemers, andere werkgevers geven aan dat het
draait om een gedragsverandering waarin werknemers meegenomen en begeleid
moeten worden. Zo heeft het KiM enkele werkgevers gesproken die wel wat
vastleggen, juist om het hybride werken in de cultuur te krijgen. Bijvoorbeeld per
functie aangeven hoeveel er kan worden thuisgewerkt.

2.5

Ervaringen met spreiden van werktijden over de week en dag

Onder het spreiden van werktijden worden in deze rapportage twee dingen
verstaan:
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2.5.1

Werknemers faciliteren en/of stimuleren om de eigen werktijden in te delen,
waardoor werknemers de gelegenheid krijgen de spits te mijden; en
Het voeren van beleid op welke dagen van de week werknemers wel/niet
thuiswerken dan wel aanwezig zijn op kantoor.

Spitsmijden bekend thema
Faciliteren van spitsmijden is voor werkgevers geen nieuw thema. Enerzijds in het
eigen beleid, maar dit kan ook door gezamenlijke afspraken te maken over het
spreiden van werktijden en verkeer. In 2020 maakten grote werkgevers in NoordHolland afspraken over het spreiden van werktijden en verkeer (OV Pro, juni 2021).
Uit een enquête onder forenzen op de Zuidas blijkt dat ca 50% niet onwelwillend
staat tegenover andere reistijden. 20% wil zowel eerder als later vertrekken, 10%
alleen eerder en 20% alleen later.
Bij een aantal geïnterviewde organisaties gebeurde spitsmijden ook vóór COVID-19
regelmatig en wordt door Covid-19 vaker gestimuleerd. In hoeverre dit mogelijk is,
hangt af van de indeling van de werkweek. Zo zit de agenda van medewerkers bij
sommige organisaties op dagen dat ze naar kantoor komen vol met overleggen en
sessies. Spitsmijden is dan niet realistisch. Bij organisaties waar de fysieke
overleggen meer verspreid over de week plaatsvinden, is er wel potentie. Als laatste
is spitsmijden minder aantrekkelijk voor medewerkers die op grotere afstand van
kantoor wonen. Bij een lange reistijd zullen werknemers waarschijnlijk liever 1 of 2
lange werkdagen op kantoor werken dan meerdere korte werkdagen op kantoor.

2.5.2

Spreiding door de week op verschillende manieren
Het voeren van beleid op welke dagen van de week werknemers wel/niet aanwezig
zijn op kantoor, werd in de literatuur nog niet uitgebreid beschreven. In het KiM
rapport ‘Gaat het reizen voor werk en studie door COVID structureel veranderen?’
(oktober 2021) is genoemd dat er woensdag en vrijdag een grotere daling van
woon-werk reizen wordt verwacht dan op de andere dagen van de week. Bij de
zakelijke reizen is er sprake van een evenredige daling op de werkdagen.
Uit de interviews blijkt ook dat de drukste kantoordagen bij bijna alle organisaties
nog steeds de dinsdag en donderdag zijn. Dit sluit aan bij bevindingen andere
studies, zoals NS (2021) onderzoek onder treinreizigers. Werkgevers zijn bezig met
het reguleren van het aantal medewerkers dat per dag op kantoor komt. Om voor
iedereen de benodigde faciliteiten beschikbaar te hebben, is ook na de maatregelen
enige spreiding gewenst. Het sturen hierop gebeurt op verschillende manieren:
 Veel organisaties maken een maximumaantal werkplekken per dag beschikbaar.
Via een digitale tool kunnen medewerkers inschrijven, en vol is vol.
 Andere organisaties hebben een (grove) verdeling gemaakt per team of
afdeling. Het ene team zit maandag op kantoor, het andere dinsdag, etc.
 Ook komt voor dat medewerkers een maximumaantal dagen naar kantoor
mogen komen, vaak twee dagen in de week.
 Een andere manier die wordt gebruik om te reguleren is om werknemers
maximaal één drukke dag naar kantoor te laten komen, dinsdag óf donderdag.
 Activity based werken: Als laatste zijn er ook organisaties die aanwezigheid op
kantoor vooral willen laten afhangen van het type werk dat men doet. Het
kantoor is met name bedoeld voor ontmoeten, samenwerken en vertrouwelijke
zaken, thuis voor geconcentreerd werk en digitale meetings.
Ook combinaties van deze methoden zijn mogelijk.
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Spreiding over de weekdagen gebeurt bij de geïnterviewde organisaties niet bewust
om knelpunten op de weg te verminderen. De beschikbare ruimte en faciliteiten op
kantoor zijn leidend. Eén organisatie vormde hierop een uitzondering. Vanwege het
grote en groeiende aantal werknemers, en de ligging nabij verkeersknelpunten, was
het voorkomen van files daar een belangrijke reden voor stimuleren duurzaam
reizen en spreiding. Wat hybride werken in het algemeen betreft, spelen bij
werkgevers motieven als duurzaamheid, goed werkgeverschap en kostenbesparing
een rol.
2.5.3

Uitdagingen van hybride werken en spreiden van werktijden
Deloitte (2020) benoemt drie grote uitdagingen rondom spreiden van werktijden
(door Deloitte ‘asynchroon werken’ genoemd). Dat zijn:
 Agendamanagement: Als niet iedereen meer op hetzelfde moment op dezelfde
plek is, is er extra aandacht nodig voor het plannen van interne en externe
afspraken alsook informeel contact.
 Bedrijfscultuur: Bedrijven zullen de verschuiving naar asynchroon werken
moeten ondersteunen door helder te communiceren wat er van werknemers
gewenst is. Impliciete verwachtingen om onder kantoortijden aanwezig of
bereikbaar te zijn dienen weggenomen te worden.
 Mobiliteitsbeleid: Als werknemers inzien dat ze in ieder geval een deel van de
tijd thuis kunnen en mogen werken, zullen sommigen een auto van de zaak niet
langer nodig vinden. Andersom zullen ook werkgevers de mogelijkheden moeten
bekijken om hun mobiliteitsbeleid beter af te stemmen op de nieuwe realiteit.

2.5.4

Kansen van hybride werken en spreiden van werktijden
In de "Roadmap landelijke werkgevers en onderwijsaanpak Spreiden & Mijden" (juni
2021) worden een aantal kansen voor spreiden van werktijden genoemd,
waaronder:
 Hinder/werkzaamheden zijn een kans om bij werkgevers ‘binnen te komen’;
 Spreiden over de dagen van de week wordt vaak nog als nieuw thema gezien
door werkgevers, hier wordt nog beperkt actie op gezet;
 Kansen liggen bij het MKB. Grote bedrijven lopen vaak al voorop, MKB wordt nu
steeds actiever.

2.6
Effecten van thuiswerken op de weg
Werkgevers hebben na de eerste lockdown veelal de richtlijnen van het RIVM
gevolgd bij het heropenen van de kantoren. De capaciteit wat werkplekken betreft
werd in het najaar van 2021 langzaam opgevoerd tot er weer beperkende
maatregelen werden opgelegd. Het advies ‘Werk zoveel mogelijk thuis’ zal door de
werkgevers die dit advies eerder opvolgden waarschijnlijk weer worden opgevolgd.
Wanneer men wél naar kantoor gaat en hoe men reist, heeft effect op de drukte op
de wegen en in het openbaar vervoer. In deze paragraaf belichten we de
belangrijkste uitkomsten uit literatuuronderzoek over de verwachte effecten op de
weg.
2.6.1

Effecten met name in de ochtendspits
Het KiM rapport ‘Gaat het reizen voor werk en studie door COVID structureel
veranderen?’ (oktober 2021) geeft de meest uitgebreide inschatting van het effect
van thuiswerken, televergaderen en afstandsonderwijs op de mobiliteit. Voor de
auto wordt het effect door het KiM geraamd op een afname in afgelegde afstand van
1,1% tot 3,6%. Voor alleen woonwerkverkeer met de auto is dat 2,5 tot 4%. Deze
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afname is naar verwachting groter in de ochtendspits dan in de avondspits. Voor de
trein is het effect groter (3,9% tot 8,8% afname).
De afname in afgelegde afstand in de ochtendspits voor woon-werk reizen voor alle
vervoerswijzen wordt geraamd op 6,5% tot 8,5%. In de avondspits is deze afname
4% tot 4,5%. Voor zakelijke reizen en woon-onderwijs (alle vervoerswijzen) wordt
zowel in de ochtend- als avondspits een kleine afname in reisafstand (minder dan
1%) verwacht.

2.6.2

Thuiswerken leidt niet tot minder mobiliteit, wel tot minder congestie.
De (verwachte) afname van de afgelegde afstand voor woon-werkverplaatsingen is
groter dan de afname van het aantal verplaatsingen, aangezien werkenden die
verwachten vaker te gaan thuiswerken, gemiddeld verder weg wonen van hun werk
dan mensen die niet verwachten thuis te gaan werken.
De afname in het aantal verplaatsingen voor woon-werk (en zakelijke)
verplaatsingen (ongeacht vervoerswijze) zal naar verwachting voor een deel worden
gecompenseerd door overige verplaatsingen zoals extra winkelbezoek. Dit zullen
reizen zijn met een kortere reisafstand dan de reizen voor woon-werk en deze
reizen kunnen ook gemaakt worden met de fiets of lopen in plaats van met de auto.
Op woensdag en vrijdag wordt in algemene zin een grotere daling van het aantal
verplaatsingen verwacht van woon-werk en woon-onderwijsreizen.
Thuiswerken leidt niet tot minder mobiliteit, wel tot minder congestie. Mensen
reizen minder naar het werk, maar reizen meer voor andere doelen (recreatief,
bezoeken, toeren). Deze ‘extra’ verplaatsingen zijn wel vaker buiten de spits.
Thuiswerken leidt dus mogelijk tot minder woon-werk verplaatsingen in de spits
(PBL 2021).

2.6.3

Overig
Andere inzichten die voortkomen uit de literatuurstudie zijn:
 Wanneer 20% van de mensen één dag per week thuis werkt, leidt dat in totaal
tot 2% minder verplaatsingen gedurende de ochtendspits (Verkeersnet 2020).
 Nu betekent 2% minder verplaatsingen niet direct 2% minder
voertuigkilometers, maar op basis van data voor en tijdens corona van het
hoofdwegennet met betrekking tot de verkeersprestatie en vertraging, kan
afgeleid worden dat 2% minder voertuigkilometers leidt tot ongeveer 20%
minder vertraging.

2.7

De toekomst van hybride werken

We hebben de ontwikkeling richting meer thuiswerken bij elke geïnterviewde
organisatie teruggezien, onafhankelijk van de sector of het aantal werknemers.
Waar er kantoorwerk, en dus potentie is, is men hier mee bezig. Dit is in lijn met de
uitkomsten van het literatuuronderzoek.
Het najaar van 2021 was voor veel organisaties een pilotfase, waarin het nieuwe
beleid voor hybride werken werd getest en aangescherpt. Het beeld dat uit de
interviews met werkgevers naar voren komt, is dat hybride werken de toekomst
heeft en het “oude” werken niet meer terugkomt. De huidige activiteiten zijn er dan
ook op gericht om tot een toekomstbestendig systeem te komen om dit te blijven
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faciliteren. Het ontwikkelen van dit systeem gebeurt veelal volgens een lerende/
agile aanpak, waarbij regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd wordt. De meeste
werkgevers monitoren het gedrag van werknemers, bijvoorbeeld via de
planningsapp/ boekingssystemen of medewerkers-tevredenheidsonderzoeken en
wachten af wat het gedrag van werknemers laat zien.
Als uitdaging wordt genoemd de cultuur- en gedragsverandering die moet
plaatsvinden. Het doorbreken van oude patronen en gewoontes kost tijd. Daarnaast
is het met veel thuiswerken lastiger om medewerkers betrokken en verbonden te
houden. De bedrijfscultuur en de sociale druk die wordt uitgeoefend door
leidinggevenden en collega’s om wel of niet tot hybride werken over te gaan zal een
belangrijke rol spelen in de mate waarin hybride werken een succes wordt. De
potentie waarin vaker spitsmijden en verdere spreiding over de week mogelijk is,
hangt dus in belangrijke mate af van welke afspraken teams, collega’s onderling
met elkaar maken en in welke mate werkgevers sturend zijn. Het management
moet het goede voorbeeld geven en bijvoorbeeld op woensdagen en vrijdagen
overleggen inplannen, uiteraard in afstemming met teamleden.
Als laatste is het hybride vergaderen een technische uitdaging. Kansen zien
werkgevers ook. Zo kan het hybride werken de werk-privé balans ten goede komen.
Daarnaast draagt het minder en anders reizen bij aan een vermindering van de CO2
uitstoot. Ook komt er meer ruimte voor diversiteit en inclusie, bijvoorbeeld voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In de toekomst verwachten organisaties nog meer positieve effecten van hybride
werken. Daarbij wordt opgemerkt dat de ontwikkelingen waarschijnlijk in een lager
tempo plaatsvinden en/of er andere accenten worden gelegd dan in het afgelopen
jaar.
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3

Analyse verkeersdata op fileknelpunten

Ervaringen en plannen van werkgevers met betrekking tot hybride werken zijn een
deel van de puzzel. Om de verkeerskundige effecten op de weg van het hybride
werken te onderzoeken, zijn daarom vijf fileknelpunten bekeken. In dit hoofdstuk
beschrijven we de algemene bevindingen, en lichten we één fileknelpunt uit met een
verdiepende analyse.

3.1

3.1.1

Opzet onderzoek

Geselecteerde locaties
In dit onderzoek zijn de verkeerseffecten op vijf knelpunten uit de file top 10 van
20191 in beeld gebracht. Op deze wegen stonden in 2019 de meeste files in
Nederland en voor diverse trajecten zijn er plannen in voorbereiding om de
capaciteit van de snelweg te verhogen.
Onderzochte locaties uit file top 10:

A1: Apeldoorn – Amsterdam (Voorthuizen – Amersfoort)

A15: Rotterdam – Gorinchem (Hendrik-Ido-Ambacht – Sliedrecht)

A20: Gouda – Hoek van Holland (Terbregseplein – Kleinpolderplein)

A27: Utrecht – Breda (Lexmond – Werkendam)

A58: Tilburg – Eindhoven (Moergestel – Oirschot)

Figuur 1: Overzicht onderzochte locaties.

De locatie op de A1 (Voorthuizen – Amersfoort) is in dit rapport in meer detail
uitgewerkt dan de andere locaties, omdat deze locatie is behandeld als case in de
expertsessie.

3.1.2

Geselecteerde periodes
1

Bron: https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2019/december/knelpunten-2019
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Voor elk fileknelpunt zijn de data op vier momenten vergeleken. De gekozen
momenten komen overeen met de situatie voor corona en hoog-midden-laag
corona. De momenten zijn gekozen op basis van de hoeveelheid wegverkeer.
Vanaf maart 2020 zijn diverse maatregelen genomen om te voorkomen dat het
COVID-19 zich verder verspreidde onder de bevolking. Hierdoor werden sectoren als
onderwijs en horeca tijdelijk gesloten en waren er richtlijnen rondom het
thuiswerken.
Deze maatregelen hadden ook een sterk effect op de mobiliteit in Nederland. De
maatregelen die half maart 2020 werden ingevoerd zorgden voor een forse afname
van de verplaatsingen met de auto en het openbaar vervoer. Mede als gevolg van
versoepeling of aanscherping van de maatregelen steeg of daalde de mobiliteit
vervolgens. In de onderstaande grafiek is een overzicht gegeven van de hoeveelheid
wegverkeer in 2020 ten opzichte van 2019.

Figuur 2: Hoeveelheid wegverkeer in 2020 ten opzichte van 2019 (bron: CBS).

Op basis van bovenstaande grafiek zijn vier onderzoeksperiodes bepaald. Ten eerste
gaat dit om de situatie voordat er Coronamaatregelen werden ingevoerd om het
oorspronkelijke gebruik van de wegen in beeld te krijgen. Vervolgens is een
vergelijking gemaakt met de hoeveelheid verkeer en de doorstroming op drie
verschillende momenten in 2020, waarop maatregelen van kracht waren ter
bestrijding van COVID-19.
Onderzoeksperiodes:

Voor Corona (100% t.o.v. 2019): week 4 + 5 2020 (20 januari t/m 2 februari)

Laagste niveau verkeer tijdens Corona (50% t.o.v. 2019): week 13 + 14 2020
(23 maart t/m 5 april)

Hoog niveau verkeer tijdens Corona (90% t.o.v. 2019): week 37 + 38 2020 (7
t/m 20 september)

Middel niveau verkeer tijdens Corona (80% t.o.v. 2019): week 46 + 47 2020 (9
t/m 22 november)
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De onderzoeksperiodes zijn zo gekozen dat deze buiten de vakantie- en feestdagen
vallen en er geen sprake was van extreme weersomstandigheden (sneeuw, zware
storm, etc.). De onderzoeksperiodes zijn met een pijl aangegeven in figuur 2.

3.1.3

Analyse
Voor de uitvoering van de data-analyse zijn de volgende stappen doorlopen:
1. Per locatie en onderzoeksperiode (2 weken) is de gemeten intensiteit en
snelheid uit de NDW-database gehaald voor de werkdagen.
2. De ruwe data zijn verwerkt in grafieken waarmee de intensiteit en snelheid
per dag inzichtelijk is gemaakt. Hiermee is geanalyseerd in welke mate
verkeer afneemt in de spitsperiodes (voor Corona) en toeneemt in de
periode tussen de ochtend- en avondspits (tijdens Corona) en of de afname
van verkeer op elke dag even groot is of dat de afname op bijvoorbeeld
dinsdag groter is dan vrijdag.
3. Voor elke onderzoeksperiode is de filezwaarte per locatie bepaald. Daarbij

zijn de files meegenomen op het traject zoals tussen haakjes aangegeven in
paragraaf 3.1.1.
4. Op basis van de analyses bij stap 2 en 3 is voor de locatie bij de A1
(knooppunt Barneveld) een inschatting gemaakt van de benodigde reductie
van verkeer om congestie te voorkomen.
3.2
Resultaten per fileknelpunt (gemiddelde werkdag)
In de onderstaande grafieken is intensiteit en snelheid op de gemiddelde werkdag
weergegeven. De rode lijn bij de intensiteit geeft de theoretische capaciteit van de
weg aan. Op de meeste knelpunten ligt de intensiteit beduidend lager dan deze lijn,
doordat in- en uitvoegstroken de capaciteit van de weg verlagen.
Er zijn ook grafieken gemaakt van de intensiteit en snelheid per dag. Hieruit bleek
dat de afname van verkeer op elke werkdag vrijwel gelijk is. Voor de A1 zijn de
grafieken per werkdag te zien in paragraaf 3.3 en voor de andere trajecten zijn deze
opgenomen in bijlage D.
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In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de verkeersintensiteit (in
motorvoertuigen per etmaal) weergegeven ten opzichte van de 0-meting voor de
gemiddelde werkdag. Hieruit is duidelijk op te maken dat er tijdens de 1-meting een
forse afname van verkeer was ten opzichte van de 0-meting, maar dat deze afname
kleiner was dan het landelijke gemiddelde (-50%). Dit is te verklaren doordat
mensen eerder hun gedrag aanpasten om te voorkomen dat ze te veel vertraging
zouden oplopen in de file door via een andere route of met een ander
vervoersmiddel te reizen. Dit is niet de latente vraag. Mensen die thuis kunnen
werken maken namelijk ook deel uit van de latente vraag op de weg, maar die
reden er nu niet vanwege de maatregelen.
Tabel 2: Ontwikkeling verkeersintensiteit (motorvoertuigen per etmaal) per onderzoeksperiode (op de
gemiddelde werkdag) ten opzichte van de 0-meting.

Weg

0-meting
(geen)

1-meting
(covid hoog)

2-meting
(covid laag)

3-meting
(covid
midden)

A1 (Apeldoorn – Amersfoort)

25.752

-39%

4%

-12%

A15 (Ridderkerk – Gorinchem)

45.524

-36%

2%

-7%

A20 (Gouda – Hoek van
Holland)

83.265

-37%

-1%

-10%

A27 (Utrecht – Breda)

47.355

-45%

-4%

-18%

A58 (Tilburg – Eindhoven)

39.083

-41%

1%

-14%

Verder valt op dat de hoeveelheid verkeer op deze wegen tijdens de 2-meting (in
september 2020) vrijwel op hetzelfde niveau lag als pre COVID-19 in januari 2020.
Dit kan mede komen doordat januari een relatief rustigere maand is en september
een drukkere maand (in de reguliere situatie). Landelijk was de afname 10% ten
opzichte van september 2019. In november (3-meting) waren de maatregelen
aangescherpt ten opzichte van september en is een lagere intensiteit te zien op
deze wegen. Landelijk was afname van verkeer 20% ten opzichte van november
2019.
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De verschuiving van verkeer naar andere uren of dagen is nader uitgewerkt voor de
A1 in de volgende paragraaf. Voor de andere locaties zijn de grafieken per werkdag
te vinden in bijlage D.
In de onderstaande tabel is de afname van de filezwaarte te zien ten opzichte van
de 0-meting (pre COVID-19). Voor alle trajecten is gekeken naar de filezwaarte
(uitgedrukt in kilometerminuten) op het volledige traject tussen haakjes
aangegeven in paragraaf 3.1.1, en niet alleen ter hoogte van het meetpunt voor de
intensiteit en snelheid. Op deze manier zijn alle files op het traject dat tussen
haakjes staat vermeld in de tabel meegenomen in de analyse.
Tabel 3: Effect op filezwaarte ten opzichte van de 0-meting.

Weg en traject

0-meting
(geen)

3-meting
(covid
midden)

1-meting
(covid hoog)

2-meting
(covid laag)

-100%

-98%

-80%

-100%

-34%

-82%

-99%

-52%

-61%

A1 (Voorthuizen – Amersfoort)

4.764

A15 (Hendrik-Ido-Ambacht –
Sliedrecht)

9.935

A20 (Terbregseplein –
Kleinpolderplein)

6.675

A27 (Lexmond – Werkendam)

5.959

-100%

-74%

-92%

A58 (Moergestel – Oirschot)

9.232

-100%

-47%

-81%

Bij deze gegevens valt direct op dat er tijdens de 1-meting (maart/ april 2020)
vrijwel geen files stonden. Ook tijdens de 2-meting en 3-meting was er sprake van
een daling van de filezwaarte, ondanks dat de afname van verkeer beperkt is ten
opzichte van de meting in januari. Ook zijn er meer verschillen tussen de trajecten
te zien. Zo valt op dat op de A1 de files nog steeds zo goed als verdwenen zijn,
terwijl op de A15 een afname van 34% is te zien. Deze afname van de filezwaarte in
september kan mede verklaard worden door de betere omstandigheden in
september ten opzichte van januari. Er hoeft minder in het donker en of de regen
gereden te worden. Dit zijn factoren die de capaciteit van een weg verlagen.
Tijdens de 3-meting was er op alle trajecten wel sprake van een verkeersafname
ten opzichte van de 0-meting en is de filezwaarte op alle trajecten ook fors lager ten
opzichte van de 0-meting. De rijomstandigheden (met meer kans op rijden in het
donker en/of in de regen) zijn in november beter vergelijkbaar met de
omstandigheden in januari, waardoor deze effecten vermoedelijk een kleinere rol
spelen bij de totale filezwaarte.
3.3

Verdiepende analyse A1

Om de resultaten van de analyses voor de verschillende periodes beter te
doorgronden, is de A1 (Apeldoorn – Amersfoort) in meer detail bestudeerd en
besproken in een expertsessie. Dit meetpunt ligt bij het knooppunt Barneveld, waar
de A30 aansluit op de A1 richting Amersfoort. De verkeersstromen op beide wegen
hebben invloed op de kwaliteit van de verkeersafwikkeling ter hoogte van het
knooppunt.
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3.3.1

Capaciteit
Ten eerste is de capaciteit van de A1 en de A30 bepaald, ter hoogte van het
knooppunt Barneveld op basis van fundamentele diagrammen met de gemeten
intensiteit en snelheid (per 5 minuten). De capaciteit is bepaald op basis van de
gemeten hoeveelheid verkeer bij een snelheid van 85 – 90 km/u.

Uit deze grafieken blijkt dat er tijdens de 1-meting geen sprake was van een
capaciteitsval2 op de A1. De snelheid van vrijwel alle waarnemingen ligt boven de 80
km/u. In de andere onderzoeksperiodes is wel een capaciteitsval te zien. Op basis
van deze gegevens blijkt dat de capaciteit van de A1 richting Amersfoort
stroomafwaarts van knooppunt Barneveld circa 4.000 voertuigen per uur is.
Op vergelijkbare wijze is ook de capaciteit van de A1 en de A30 richting Amersfoort
bepaald stroomopwaarts van het knooppunt. De capaciteit van de A1 is circa 2.750
voertuigen per uur en de capaciteit van de A30 is circa 1.500 voertuigen per uur. De
grafieken zijn opgenomen in bijlage E.
3.3.2

Intensiteit en snelheid
In de onderstaande grafieken zijn de gemiddelde intensiteit en snelheid op de A1
weergegeven per werkdag op dinsdag en woensdag. De grafieken van de overige
werkdagen zijn opgenomen in bijlage F.

2

Tijdens een capaciteitsval is er sprake van een hogere capaciteit bij vrije doorstroming dan bij congestie.
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Uit deze grafieken blijkt dat de verkeersstromen op de A1 per dag overdag en in de
avond sterk fluctueren per 15 minuten. Deze fluctuaties (pieken en dalen) zijn
groter dan in de grafiek met de intensiteit voor de gemiddelde werkdag per

Pagina 39 van 78

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | Effecten hybride werken | 22 december 2021

onderzoeksperiode, die gebaseerd zijn op verkeerscijfers per uur. Doordat deze
gegevens het gemiddelde van twee dagen zijn, kan een enkele calamiteit voor een
opvallende afwijking zorgen ten opzichte van het reguliere patroon. In de
snelheidsdata zijn de ochtend- en avondspits duidelijker terug te zien dan bij de
intensiteit.
Bij de verkeerscijfers op dinsdag is een grotere piek van de hoeveelheid verkeer in
de ochtend- avondspits te zien, terwijl op de vrijdag de hoeveelheid verkeer
gelijkmatiger over de dag verdeeld is. Een verschuiving van verkeer naar andere
werkdagen is beperkt waargenomen.
Door de congestie is de totale hoeveelheid verkeer die over de A1 richting
Amersfoort wil rijden in de ochtendspits verdeeld over een langere periode dan
wanneer er geen sprake zou zijn van congestie. Uit de gemeten snelheid blijkt dat
het gemiddelde onder de 85 km/u ligt tussen 6:00 en 10:30 in de 0-meting. Met
behulp van de rode stippellijn is een inschatting gemaakt van een alternatieve
verdeling van het verkeer in de ochtendspits, waarbij de grootste piek van het
verkeer tussen 8:00 en 8:30 rijdt. Hieruit blijkt dat er op dat moment circa 4.500
voertuigen per uur willen rijden. De capaciteit van dit wegvak ligt op 4.000
motorvoertuigen per uur, waardoor er op beide wegvakken (A1 en A30 samen)
stroomopwaarts van het knelpunt 500 voertuigen per uur minder moeten rijden om
congestie te voorkomen.
3.3.3 Afname en toename verkeer per werkdag en kwartier
In de onderstaande tabel is de afname (of toename) van verkeer ten opzichte van
de 0-meting weergegeven per werkdag.
Tabel 4: Afname verkeer op de A1 hmp 53,9 (per werkdag ten opzichte van de 0-meting).

0-meting
(geen)

1-meting
(covid hoog)

2-meting
(covid laag)

3-meting
(covid midden)

Maandag

47.959

-39%

4%

-13%

Dinsdag

48.675

-40%

1%

-14%

Woensdag

50.432

-46%

-9%

-15%

Donderdag

48.774

-39%

4%

-10%

Vrijdag

50.290

-39%

6%

-8%

Dag

Wat opvalt is dat het verschil in intensiteit tussen de verschillende werkdagen klein
is. Tijdens de 1-meting reed op elke dag ongeveer 40% minder verkeer. De afname
van verkeer is het grootste op de dagen waar tijdens de 0-meting het meeste
verkeer is gemeten (woensdag). Tijdens de 2-meting en 3-meting valt op dat er op
vrijdag relatief veel verkeer reed. Tijdens de 2-meting is er sprake van een toename
van 6% ten opzichte van de 0-meting en bij de 3-meting is de afname op vrijdag
een stuk kleiner dan op de andere werkdagen. Uit de tabel blijkt ook dat er op de
dinsdag minder verkeer is dan woensdag. Mogelijk komt dit doordat op de dinsdag
de filedruk groter is, waardoor er in de spitsperiode minder verkeer verwerkt kan
worden dan op de dagen dat de doorstroming beter is.
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Tabel 5: Afname verkeer op de A30 (per werkdag ten opzichte van de 0-meting).

0-meting
(geen)

1-meting
(covid hoog)

2-meting
(covid laag)

3-meting
(covid midden)

Maandag

12.594

-32%

4%

-13%

Dinsdag

13.339

-32%

0%

-14%

Woensdag

14.534

-38%

-13%

-12%

Donderdag

13.416

-33%

-5%

-2%

Vrijdag

14.311

-35%

-2%

-3%

Dag

Het beeld van de afname van het verkeer op de A30 is vergelijkbaar met het beeld
dat op de A1 is gevonden. De afname van het verkeer op dit meetpunt is wel kleiner
dan op de A1. Bij beide meetpunten valt op dat de afname van verkeer het grootste
is op de woensdag.
Op basis van de verkeerscijfers per kwartier is vervolgens gekeken of er sprake is
van een verschuiving van verkeer naar andere momenten op de dag. De tabellen
waar deze analyse op gebaseerd is zijn opgenomen in bijlage G.
Uit deze analyse in de brede ochtendspits (6:00 – 10:00) bij de 1-meting valt op dat
de grootste afnames van verkeer ten opzichte van de 0-meting na 7:45 zijn
gemeten. Dit patroon is ook terug te zien bij de 3-meting waar de grootste afnames
in verkeer na 9:00 zijn gemeten. Tussen 6:00 en 8:00 is er tijdens de 3-meting in
de meeste kwartieren zelfs meer verkeer gemeten dan tijdens de 0-meting. Tijdens
de 2-meting is tijdens de meeste kwartieren een afname van verkeer gemeten,
maar er zitten ook 3 kwartieren tussen waar de gemeten hoeveelheid verkeer is
gestegen ten opzichte van de 0-meting.
In de periode tussen beide spitsen is er bij de 1-meting er in alle kwartieren sprake
van een forse afname van de getelde hoeveelheid verkeer. Bij de 2-meting valt juist
op dat er in de meeste kwartieren meer verkeer is gemeten dan tijdens de 0meting. Tijdens de 2-meting is er sprake van een toename van verkeer overdag
(tussen ochtend- en avondspits). Tijdens de 3-meting is in vrijwel alle kwartieren
weer een afname te zien van verkeer ten opzichte van de 0-meting.
Tijdens de brede avondspits (15:00 – 19:00) is er bij de 1-meting in alle kwartieren
sprake van een forse afname van de getelde hoeveelheid verkeer. Bij de 2-meting
valt juist op dat er in de meeste kwartieren meer verkeer is gemeten dan tijdens de
0-meting. Tijdens de 2-meting is er sprake van een verschuiving van verkeer naar
de avondspits. Tijdens de 3-meting is de totale gemeten hoeveelheid verkeert tot
17:30 vergelijkbaar met de 0-meting. Wel is dit verkeer tijdens de 3-meting
gelijkmatiger over de kwartieren verdeeld dan tijdens de 0-meting.

3.4

Benodigde afname verkeer om fileknelpunten op te lossen

Uit de onderzochte knelpunten blijkt dat de afname van verkeer als gevolg van de
maatregelen tegen COVID-19 ook tot een afname van de filezwaarte hebben geleid.
Uit de detailanalyse van het knelpunt op de A1 is gebleken dat tijdens de 1-meting
en de 3-meting de afname van het verkeer in de ochtendspits beperkt was en de
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afname op de rest van de dag groter. Het verkeer dat op de weg moest zijn, kon
hierdoor beter doorstromen in de spitsperiodes. Tijdens de 2-meting waren er
weinig maatregelen en is in de ochtendspits een afname van verkeer te zien, maar
overdag en in de avondspits een toename. Hierdoor is de totale hoeveelheid verkeer
per dag vergelijkbaar met de 0-meting, maar is de filezwaarte lager. De betere
weersomstandigheden in september ten opzichte van januari dragen ook bij aan een
lagere filezwaarte.
Uit de analyses is gebleken dat de spitsperiode waarbij de file ontstaat op alle
werkdagen een hoge intensiteit heeft. De enige uitzondering is de
vrijdagochtendspits. Daardoor zal op dit moment het verplaatsen van verkeer van
de ene ochtend- naar een andere ochtendspits weinig effect hebben op de
filezwaarte bij deze knelpunten. Wel is er buiten de (brede) spitsperiodes op deze
wegen ruimte om extra verkeer te verwerken. De analyse van de 2-meting toont
aan dat door het verkeer beter te verspreiden over de dag het mogelijk is om de
filezwaarte te verlagen en per etmaal evenveel verkeer te verwerken ten opzichte
van de 0-meting.
Uit de data van de 3-meting bleek dat er in die onderzoeksperiode over de hele dag
sprake was een afname van het verkeer. Hierdoor is deze onderzoeksperiode het
beste te vergelijken met een ander onderzoek dat door Rijkswaterstaat is uitgevoerd
naar de relatie tussen de verkeersprestatie en vertraging op het hoofdwegennet. In
de onderstaande tabel is weergegeven wat de procentuele afname van het aantal
voertuigverliesuren is op basis van de procentuele afname van de intensiteit.
Tabel 6: Effect intensiteit op voertuigverliesuren (bron: Rijkswaterstaat).

Afname intensiteit

Afname voertuigverliesuren

-7%

-55%

-10%

-65%

-12%

-69%

-14%

-73%

-18%

-79%

De resultaten van dit onderzoek van Rijkswaterstaat naar het hele hoofdwegennet
zijn vergeleken met bevindingen uit dit onderzoek tijdens de 3-meting. Deze
vergelijking kan niet 1-op-1 gemaakt worden, en is indicatief. Voertuigverliesuren is
namelijk een andere methode om de vertraging op een wegvak in beeld te brengen
dan de filezwaarte (in kilometerminuten).
Tabel 7: Effect op intensiteit en filezwaarte in de 3-meting ten opzichte van de 0-meting.

Weg

Intensiteit

Filezwaarte

A15 (Ridderkerk – Gorinchem)

-7%

-82%

A20 (Gouda – Hoek van Holland)

-10%

-61%

A1 (Apeldoorn – Amersfoort)

-12%

-80%

A58 (Tilburg – Eindhoven)

-14%

-81%

A27 (Utrecht – Breda)

-18%

-92%
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de filezwaarte op de meeste knelpunten sterker is
afgenomen ten opzichte van de gedaalde intensiteit dan uit de studie van
Rijkswaterstaat naar het hele hoofdwegennet is gebleken. Alleen op de A20 is de
afname van de filezwaarte kleiner dan op basis van de afname van de intensiteit
verwacht werd. Wel blijkt uit beide onderzoeken dat een beperkte afname van de
hoeveelheid verkeer tot een forse vermindering van de filezwaarte kan leiden.
Om de fileknelpunten te verminderen kan enerzijds de capaciteit van een knelpunt
worden verhoogd, maar er kan ook gekeken worden naar de mogelijkheden om de
hoeveelheid verkeer te verlagen. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel het beter
spreiden van het verkeer over de dag (2-meting) als een afname van verkeer over
de hele dag (3-meting) tot een forse verlaging van de filezwaarte leidt.
Op basis van deze gegevens is het lastig om één factor te bepalen die leidt tot een
acceptabele doorstroming in de spitsperiode. Voor het knooppunt Barneveld is hier
meer in detail naar gekeken en blijkt dat op beide toeleidende wegen (A1 en A30
richting Amersfoort) samen circa 500 voertuigen per uur minder moeten rijden om
te voorkomen dat er congestie ontstaat. De capaciteit ter hoogte van het weefvak
waar de A1 en A30 samenkomen is 4.000 voertuigen per uur, terwijl de maximale
piek op circa 4.500 voertuigen per uur is geschat. Bovendien was één van de
conclusies van de expertsessie over dit onderzoek dat enige mate van vertraging
acceptabel is, aangezien infrastructuur ook goed benut moet worden. In dat geval
kan de benodigde afname van verkeer iets kleiner zijn. Wel kunnen de bevindingen
van deze analyse gebruikt worden om een doelstelling te benoemen om de
mobiliteitseffecten als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19 te bestendigen.
Met een beperkte afname van de hoeveelheid verkeer in de spitsperiode, kan de
filezwaarte fors omlaaggaan.
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4

Milieueffecten

Op basis van de in het vorige hoofdstuk geanalyseerde mobiliteitseffecten, zijn ook
de te verwachten milieueffecten te schatten. In dit hoofdstuk beschrijven we opzet
en resultaten van deze analyse. We sluiten af met een korte discussie.
4.1

Opzet onderzoek

De vijf geselecteerde locaties uit de verkeersanalyse zijn nader onderzocht op de
milieueffecten. Daaronder wordt in dit kader verstaan welke veranderingen in de
emissies naar de lucht van wegverkeer zijn opgetreden ten tijde van de onderzochte
periodes. De doorvertaling naar welke effecten verwacht kunnen worden ten
gevolge van hybride werken, kan pas gemaakt worden wanneer een representatief
beeld is van de verkeerssituatie bij hybride werken. Zolang dat niet duidelijk is,
geven de resultaten een bandbreedte.
De volgende bevindingen uit verkeerskundige analyse zijn relevant voor de
milieueffecten:
 Verandering van intensiteit: Dit vertaalt zich direct in een verandering van de
emissies. De veranderingen betreffen primair personenauto’s. Deze
veranderingen zijn meegenomen in de analyse van milieueffecten.
 Verandering van filezwaarte: Dit vertaalt zich direct in een verandering van de
emissies. De veranderingen betref personenauto’s en vrachtverkeer. Deze
veranderingen zijn meegenomen in de analyse van milieueffecten.
 Verschuiving over de dag: Dit blijkt slechts beperkt te hebben plaatsgevonden.
Een eventuele verschuiving zou effect hebben op reële (actuele) emissies, en in
mindere mate op de jaar- of etmaalgemiddelde concentraties3. Deze factor is
niet verder beschouwd in de analyses.

4.1.1

Geselecteerde periodes en locaties
De geselecteerde periodes en locaties volgen uit de verkeerskundige analyse. De
onderzochte periodes zijn:
 0-meting: situatie voor COVID-19
 1-meting: situatie met strikte maatregelen vanwege COVID-19 (covid hoog)
 2-meting: situatie met weinig maatregelen vanwege COVID-19 (covid laag)
 3-meting: situatie met beperkte maatregelen vanwege COVID-19 (covid
midden)
De






3

onderzochte locaties zijn:
A1: Apeldoorn – Amsterdam (Voorthuizen – Amersfoort)
A15: Rotterdam – Gorinchem (Hendrik-Ido-Ambacht – Sliedrecht)
A20: Gouda – Hoek van Holland (Terbregseplein – Kleinpolderplein)
A27: Utrecht – Breda (Lexmond – Werkendam)
A58: Tilburg – Eindhoven (Moergestel – Oirschot)

Voor NOx emissies is een aanvullend effect vanuit chemische omzetting denkbaar.
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4.1.2

Analyse
Geanalyseerd is welke verandering in emissies van wegverkeer hebben
plaatsgevonden in de onderzochte periodes. De berekende effecten zijn globaal en
indicatief. De volgende aannames gemaakt:
 Berekende emissies: NOx, PM10, PM2.5, NH3 en CO2.
 Zichtjaar: 2022.
 Emissiefactoren luchtkwaliteit: AERIUS (lucht) 20214.
 Emissiefactoren CO2: TNO, 20165.
 Hoeveelheid vrachtverkeer en stagnatiekans zijn afkomstig uit de NSLMonitoringstool6, aangezien de geanalyseerde verkeersdata hier niet in voorziet.
Deze parameters zijn als jaargemiddelden beschikbaar (het gemiddelde van alle
werk- en weekenddagen in een jaar). Dit levert voor de locaties een verschillend
beeld op als referentie:
o A1: weinig stagnatie, veel vrachtverkeer;
o A15: veel stagnatie, redelijk veel vrachtverkeer;
o A20: veel stagnatie, weinig vrachtverkeer;
o A27: nauwelijks stagnatie, redelijk veel vrachtverkeer;
o A58: weinig stagnatie, redelijk veel vrachtverkeer.
 De effecten zijn uitgedrukt als procentuele verandering van de emissies.
 De emissies zijn berekend op basis van een relatief korte tijdperiode en met
verkeersdata gericht op werkdagen. Dat wijkt af van hoe effecten doorgaans als
jaarrond worden uitgedrukt. De effecten jaarrond zullen lager uitvallen.
 De verkeersdata hebben betrekking op meerdere rijstroken (doorsnede), maar
dan wel in 1 richting en op 1 plek per locatie. Voor lokale milieueffecten is het
van belang dat alle rijstroken in beide richtingen worden meegenomen, evenals
aansluitende wegen. De aanname is dat de berekende procentuele reductie
vergelijkbaar zal zijn voor beide richtingen en meerdere aansluitende wegen en
dat daarmee het totale lokale effect voldoende wordt gerepresenteerd.
4.2

Resultaten

Onderstaande tabellen geven de resultaten per stof weer voor de onderzochte
locaties en periodes. Vanwege alle onzekerheden is ervoor gekozen om per stof een
gemiddeld effect en een bandbreedte weer te geven, welke zijn afgerond op
tientallen procentpunten.
Tabel 8. Resultaten NOx

Resultaat per periode
Gemiddeld effect
Bandbreedte

Hoog

Laag

Midden

-30%
-40% tot -20%

-10%
-20% tot 0%

-10%
-20% tot -10%

Hoog

Laag

Midden

-30%
-40% tot -30%

0%
-10% tot 0%

-10%
-20% tot -10%

Tabel 9. Resultaten PM10

Resultaat per periode
Gemiddeld effect
Bandbreedte
4

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/15/emissiefactoren-voor-snelwegen-en-nietsnelwegen-2021
5 TNO report, 2016, Dutch CO2 emission factors for road vehicles. TNO 2016 R10449
6
Monitoring over 2019. Dit was de beschikbare versie op moment van de analyses. Tevens is dit jaar beter
representatief verondersteld als referentie dan het jaar 2020, aangezien in 2019 geen COVID maatregelen
aan de orde waren.
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Tabel 10. Resultaten PM 2.5

Resultaat per periode
Gemiddeld effect
Bandbreedte

Hoog

Laag

Midden

-30%
-40% tot -30%

0%
-10% tot 0%

-10%
-20% tot -10%

Hoog

Laag

Midden

-30%
-40% tot -30%

0%
0% tot 0%

-10%
-20% tot -10%

Hoog

Laag

Midden

-30%
-40% tot -30%

-10%
-10% tot 0%

-20%
-20% tot -10%

Tabel 1. Resultaten NH3

Resultaat per periode
Gemiddeld effect
Bandbreedte

Tabel 22. Resultaten CO2

Resultaat per periode
Gemiddeld effect
Bandbreedte

Bevindingen:
 De resultaten zijn van vergelijkbare omvang voor de verschillende stoffen.
Kleine onderlinge verschillen komen voort uit de mate waarin de emissies van
een stof afhangen van het onderscheid tussen personenauto’s/vrachtwagens en
het onderscheid tussen doorstroming/stagnatie.
 De resultaten worden in alle gevallen voor het belangrijkste deel bepaald door
de afname van intensiteiten, dus voornamelijk de afname van personenauto’s.
Ook bij de A15 en A20, met een hoge stagnatiekans, wordt de emissiereductie
voor circa drie kwart veroorzaakt door de intensiteitsafname.
 De resultaten zijn redelijk vergelijkbaar voor de verschillende locaties. De
bandbreedtes bedragen meestal slechts 10% en een enkele keer 0% of 20%.
De effecten bij de locaties A15 en A20 zijn overwegend groter (boven in de
bandbreedte) en de A1 kleiner. Bij NH3 is een afwijkend beeld te zien wat betreft
de onderlinge verschillen tussen de locaties, namelijk de grootste effecten bij de
A27. Dat verschil komt voort uit de lage jaargemiddelde stagnatiekans en de
relatief hoge NH3 emissies voor personenauto’s, waardoor de verandering in
aantallen personenauto’s zwaarder weegt in de berekening in vergelijking met
andere stoffen.

4.3

Discussie

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de resultaten betrekking hebben op de
emissies van wegverkeer. Voor CO2 geldt dat in principe iedere afname bijdraagt
aan de nationale opgave om een vermindering van broeikasgassen te bereiken.
Lokale milieueffecten (luchtkwaliteit en stikstofdepositie) hangen af van de mate
waarin deze emissies bepalend zijn voor de concentratie op enige locatie. Dicht bij
de snelweg is dat voor NOx aanzienlijk, voor de andere stoffen is dat juist beperkter.
Verder weg van de snelweg wordt de invloed steeds kleiner en doven de effecten
langzaam uit. Dit wordt bevestigd in een onderzoek van RIVM en DCMR (2021) 7
waarin de effecten van een lockdown situatie op de luchtkwaliteit zijn onderzocht.
Onderstaande figuur illustreert het (gemodelleerde) effect, waarin naast verkeer ook
andere emissiebronnen in Nederland en andere landen zijn aangepast. De effecten
7

Velders et al., 2021. Improvements in air quality in the Netherlands during the corona lockdown
based on observations and model simulations. Atmospheric Environment 247 (2021).
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voor de NO2-concentratie contrasteren rondom drukke verkeersroutes, in
tegenstelling tot PM10.

Figuur 3. Gemodelleerde afnamen van concentraties NO2 en PM10 tijdens de lockdown (Velders et al., 2021)
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5

Conclusie en aanbevelingen

In dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste uitkomsten samen, en sluiten we af met
een conclusie en aanbevelingen.

5.1

Samenvatting uitkomsten literatuuronderzoek en interviews

Vaker thuiswerken
Hybride werken staat voor het flexibel kiezen van de tijd en van de locatie waar het
werk plaatsvindt. Het aandeel thuiswerkers na de coronacrisis zal volgens onderzoek
naar verwachting stijgen ten opzichte van daarvoor. Er wordt geschat dat het aantal
uren toeneemt van 3 á 4 uur per week voor de crisis, naar 6 á 8 uur na de crisis. De
mogelijkheid tot thuiswerken verschilt per sector en type functie. Bij organisaties
waar plaatsonafhankelijk werken mogelijk is, verwacht men in de toekomst 40-50%
thuis te werken, zo blijkt uit de literatuur en interviews.
Ervaringen thuiswerken overwegend positief
Gedurende de eerste lockdown in maart 2020 moesten werkgevers en werknemers
plotseling omschakelen naar thuiswerken. Dit proces is snel en redelijk soepel
verlopen, geven geïnterviewde werkgevers aan. Organisaties waar thuiswerken al
mogelijk was, waren daarbij in het voordeel. Uit de literatuur blijkt dat driekwart
van de thuiswerkenden positief staat tegenover thuiswerken. Voordelen voor
werknemers zijn onder andere meer flexibiliteit en autonomie, en minder reistijd.
Nadelen kunnen zijn fysieke en psychische klachten, en moeite hebben met
bewaken van de werk-privé balans. Voor werkgevers zijn mogelijke voordelen naast
tevreden werknemers een hogere productiviteit en kostenbesparing.
Regelingen en beleid hybride werken in ontwikkeling
Werkgevers zijn begonnen met vormgeven van regelingen en beleid voor hybride
werken. Eén van de elementen daarbij is de inrichting van de thuiswerkplek.
Volgens de literatuur bieden drie van de vier werkgevers hiervoor Arbo-middelen
aan (bureau, stoel, etc.). Dit geldt voor elke geïnterviewde organisatie. Daarnaast
keert volgens onderzoek meer dan de helft van de werkgevers een
thuiswerkvergoeding uit, een fiscale regeling die compensatie biedt voor kosten die
werknemers thuis maken als ze daar werken in plaats van op kantoor. Uit zowel
literatuur als interviews blijkt verder dat mobiliteitsregelingen
(reiskostenvergoeding, etc.) flexibeler worden om aan te sluiten bij het hybride
werken. Duurzame vervoerswijzen worden meer gestimuleerd. Als laatste zijn
organisaties bezig met aanpassen van kantoren op het hybride werken. Dat
betekent over het algemeen minder individuele werkplekken, en meer
samenwerkingsruimtes en belhokjes.
De geïnterviewde werkgevers geven aan binnen het beleid ook vooral ruimte te
willen laten voor flexibiliteit en maatwerk. Autonomie en eigen verantwoordelijkheid
van werknemers zijn belangrijke uitgangspunten.
Spreiden woon-werk verkeer over week en dag vooral onbewust
Hybride werken maakt het mogelijk dat werknemers gespreid over week of dag naar
kantoor komen, zoals bijvoorbeeld spitsmijden, iets wat ook voor COVID-19 al
regelmatig gebeurde. Dit wordt bij de geïnterviewde organisaties nu vaker
gestimuleerd. In hoeverre het mogelijk en handig is hangt af van de planning van
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werkactiviteiten over de dag, en de woon-werk afstand van werknemers. Stimuleren
van spreiden over de weekdagen gebeurt door werkgevers zelden bewust om drukte
op de weg te voorkomen. De beschikbare werkplekken en faciliteiten op kantoor
worden wel genoemd als reden om te reguleren. Indirect en onbewust kan dit ook
effect hebben op de weg. Reguleren van de kantoorbezetting vindt plaats door
instellen van een maximumaantal werkplekken, een maximumaantal kantoordagen
per persoon, teamdagen verdeeld over de week, restricties op de drukste dagen of
activiteitgericht werken. Ook combinaties van deze methoden komen vaak voor. De
drukste dagen op kantoor zijn nog steeds de dinsdag en donderdag.
Mobiliteitseffecten thuiswerken: minder congestie
Het effect van thuiswerken op woon-werkverkeer met de auto wordt in onderzoek
geraamd op een afname van 2,5 tot 4% in afgelegde afstand. Deze afname is naar
verwachting groter in de ochtendspits dan in de avondspits. Op woensdag en vrijdag
wordt een grotere afname van het woon-werk verkeer verwacht t.o.v. andere dagen
van de week. De afname in automobiliteit is niet groter dan de genoemde 4%
omdat de verwachting is dat de afname in woon-werk en zakelijke verplaatsingen
grotendeels wordt gecompenseerd door overige verplaatsingen (bv. recreatief).
Thuiswerken leidt daarmee niet tot minder mobiliteit, wel tot minder congestie. Een
ander inzicht uit de literatuur is dat wanneer 20% van de mensen één dag per week
thuis werkt, dit leidt tot in totaal tot 2% minder verplaatsingen in de ochtendspits.
De aanname wordt genoemd dat 2% minder verplaatsingen leidt tot 20% minder
vertraging op het hoofdwegennet.
Toekomst van hybride werken
Het najaar van 2021 was voor veel organisaties een pilotfase, waarin het nieuwe
beleid voor hybride werken werd getest en aangescherpt. Daarbij is veelal een
lerende aanpak gehanteerd, met regelmatige evaluaties en bijsturing. De
verwachting van werkgevers is dat het hybride werken in de toekomst doorzet. Om
de potentie volledig te benutten is vooral nog een cultuur- en gedragsverandering
nodig, zo werd aangegeven in de interviews.

5.2

Samenvatting uitkomsten mobiliteitseffecten

Werkwijze onderzoek mobiliteitseffecten: analyse 5 fileknelpunten
Op vijf locaties uit de file top 10 zijn de intensiteit, gemiddelde snelheid en
filezwaarte in 2020 in beeld gebracht voor vier periodes met verschillende
maatregelen tegen COVID-19. Op basis van deze gegevens is onderzocht in
hoeverre verkeer op andere dagen of andere momenten op de dag of niet gaat
rijden en welk effect dit heeft op de filezwaarte.
Afname filezwaarte knelpunten bij veel thuiswerken
De vier onderzoeksperiodes (januari, maart, september en november 2020) laten
voldoende verschillen zien in hoeveelheid verkeer en filezwaarte. Desondanks is het
lastig om deze bevindingen te relateren aan hybride werken. Bij volledig
thuiswerken (voor de mensen die dat kunnen) en gesloten scholen is te zien dat de
files volledig verdwijnen op deze knelpunten. Maar ook tijdens de
onderzoeksperiodes met iets minder strenge maatregelen (minder streng
thuiswerkadvies en scholen grotendeels geopend) in september en november 2020
is te zien dat de filezwaarte fors afneemt op deze knelpunten. Uit de interviews is
gebleken dat de meeste organisaties in 2020 nog geen beleid hadden voor hybride
werken, maar vooral de richtlijnen van de overheid volgden. De verkeerscijfers
geven echter wel aan dat het verminderen van verkeer (bijvoorbeeld door hybride
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werken) in de drukste spitsperiodes op de weg kan bijdragen aan het verminderen
van de filezwaarte.
De analyse heeft geresulteerd in de volgende uitkomsten:
 Het patroon van de hoeveelheid verkeer blijft in de onderzoekperiodes met
Corona maatregelen vergelijkbaar met de situatie voor Corona (spitsperiodes
duidelijk herkenbaar, maar minder hoog).
 Verschuiving van verkeer naar andere dagen is beperkt waargenomen. De
ochtendspits op vrijdag is relatief rustig, op dit tijdstip is er nog capaciteit over
die eventueel benut kan worden.
 Verschuiving van verkeer naar een ander moment van de dag is alleen
waargenomen tijdens de 2-meting (september 2020).
 De afname van verkeer op de onderzochte locaties is minder groot dan het
landelijke gemiddelde.
 Alleen in onderzoeksperiode 1 (maart/april 2020) was afname verkeer groot
genoeg om vertraging (in snelheid en files) volledig te voorkomen op deze
locaties in de ochtend- en/of avondspits.
 Hoeveelheid verkeer in september 2020 is op alle locaties ongeveer even groot
als in januari 2020. Dit verkeer is wel anders verdeeld over de dag, met een
kleiner gedeelte van het verkeer in de ochtendspits en meer verkeer overdag en
op avond.
 De filezwaarte in onderzoeksperiode 2 en 3 (september en november 2020) is
fors lager ten opzichte van januari 2020. Een beperkte afname van de
hoeveelheid verkeer is dus voldoende om de filezwaarte sterk te verlagen.
 In de periode november 2020 is op de A1 en A58 wel een afname van verkeer
te zien, maar op de andere locaties niet.
 De files ontstaan bij in- en uitvoegstroken/ knooppunten. Daardoor wordt de
theoretische capaciteit van de weg niet gehaald (behalve op de A20).

5.3

Samenvatting uitkomsten milieueffecten

Werkwijze onderzoek milieueffecten
Op basis van de mobiliteitseffecten, zijn ook de milieueffecten voor de vijf locaties
geanalyseerd. Hierbij is gekeken welke verandering in emissies van wegverkeer
hebben plaatsgevonden in de onderzochte periodes.
Afname verkeer verbetert luchtkwaliteit
De emissies van NOx, PM10, PM2.5, NH3 en CO2 nemen het sterkste af (-30%) in de
periode dat het meest werd thuisgewerkt (veel maatregelen), en dus het minste
verkeer op de weg was. In de periode met weinig maatregelen verdwijnt dit effect
grotendeels, omdat de totale hoeveelheid verkeer dan overeenkomt met de situatie
voor COVID-19. De resultaten zijn van vergelijkbare omvang voor de verschillende
stoffen en redelijk vergelijkbaar voor de verschillende locaties. De bandbreedtes
bedragen meestal slechts 10% en een enkele keer 0% of 20%.
Effecten globaal en indicatief
De doorvertaling naar welke milieueffecten verwacht kunnen worden ten gevolge
van hybride werken, kan pas in detail gemaakt worden wanneer er een
representatief beeld is van de te verwachten verkeerssituatie bij hybride werken.
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5.4

Conclusie

Een doel van dit onderzoek was om de mogelijke invloed van het hybride werken op
de spreiding van de mobiliteit over de werkweek en -dag, en de daaruit volgende
milieueffecten te bepalen.
Spreiding verkeer over dag helpt zware fileknelpunten verminderen
Op zware fileknelpunten, die zijn onderzocht in deze studie, komt op elke werkdag
in 2020 file voor en bleek dat de intensiteiten per dag weinig verschillen. Het
spreiden van woon-werkverkeer naar andere dagen zal op deze fileknelpunten niet
voldoende leiden tot een afname van files, behalve wellicht op de vrijdagmorgen. Uit
de literatuur komt dat veel werknemers een voorkeur hebben om in de toekomst
vooral op dinsdag en donderdag op kantoor te werken en de andere dagen thuis te
werken. Als de beperkende maatregelen door COVID-19 worden opgeheven, blijven
de dagelijkse files op de dinsdag en donderdag hierdoor bestaan. Afhankelijk van
het aantal mensen dat gestimuleerd kan worden om op andere dagen thuis te
werken en het type knelpunt, is een situatie denkbaar dat er op geen enkele
werkdag een dagelijkse file ontstaat door een te groot verkeersaanbod.
Buiten de spitsperiodes is er op deze locaties ruimte om meer verkeer te verwerken.
Het spreiden van verkeer naar andere momenten op de dag kan derhalve bijdragen
aan het verminderen van fileknelpunten. Dit bleek op alle onderzochte locaties
tijdens de meting in september 2020 toen er evenveel verkeer per dag reed als in
januari 2020, maar de filezwaarte fors lager lag doordat het verkeer meer verspreid
over de dag reisde. Als er minder woon-werk verkeer is in de spitsen, maar meer
recreatief verkeer, levert dat ook een bijdrage aan de vermindering van de
filezwaarte. Een afname van verkeer heeft de grootste positieve invloed op de
milieueffecten, maar ook een afname van de congestie draagt bij aan een betere
luchtkwaliteit.
Invloed van hybride werken op spreiding nog niet scherp
De verkeerscijfers uit 2020 zijn lastig te relateren aan beleid van geïnterviewde
organisaties voor hybride werken, omdat de onderzoeksperiodes (verkeersanalyse
en interviews) niet overeenkomen. Uit de interviews is gebleken dat de meeste
organisaties in het najaar van 2021 zijn begonnen met pilots op het gebied van
hybride werken. Welke onderzoeksperiode uit de huidige studie overeenkomt met
het toekomstige hybride werken, is daarom nog niet goed te bepalen. Potentie is er
zeker: hybride werken biedt (met name) kantoormedewerkers mogelijkheden om op
rustige momenten te reizen voor werkgerelateerde verplaatsingen.

5.5

Aanbevelingen vervolgonderzoek

Door aanscherpingen in de analyse en enkele aanvullende gegevens, kan het effect
van hybride werken op mobiliteit en milieu verder uit worden gewerkt. Denk aan:
 Gebruik maken van verkeersdata uit 2021. Toen werd het nieuwe beleid voor
hybride werken bij veel werkgevers voor het eerst echt in de praktijk gebracht.
 Inzichten over reismotieven van verkeersdeelnemers tijdens de ochtend- en
avondspits meenemen, om verkeerscijfers te koppelen aan beleidsmaatregelen.




Data vergelijken met dezelfde periode het jaar ervoor in plaats van binnen een jaar
en hierbij rekening houden met wisselende vakantiemomenten
Naast grote fileknelpunten ook minder drukke en andere type wegen onderzoeken.
Mogelijk treden daar andere effecten op en is er meer potentie.
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De aanbevelingen voor de monitoring van ervaringen van werkgevers en
mobiliteitseffecten zijn uitgewerkt in een monitoringsplan, zie bijlage H.

5.6

Aanbevelingen overheid

De overheid kan spreiden over week en dag op verschillende manieren stimuleren.
 De overheid kan werkgevers ondersteunen door het bieden van informatie en
tips hoe hybride werken binnen de organisatievorm te geven. Momenteel doet
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) dit al door bijvoorbeeld de
publicatie van het (online) magazine ’Werken aan Duurzame Mobiliteit’ waarin
informatie, tips en best practices over hybride werken worden gedeeld.
 Het is voor werkgevers niet vanzelfsprekend om te sturen op spreiden vanuit de
overweging om files te verminderen. Daarom is het aan te bevelen dat de
overheid aandacht heeft voor het (ondersteunen van/ aanhaken bij) bij
netwerken waar werkgevers bij aangesloten zijn, zoals regionale
werkgeversaanpakken, waar ook ingezet op vermindering van files door het
stimuleren van het gebruik van alternatieven voor de auto.
 De overheid kan fiscale mogelijkheden rond hybride werken verruimen. Zo
wordt het per 2022 bijvoorbeeld mogelijk om werknemers belastingvrij een
thuiswerkvergoeding te geven.
 De overheid kan gedragsverandering stimuleren door onder andere het inzetten
van campagnes. Met de campagne ‘Hybride werken. Wat win jij er mee?’ die in
het najaar van 2021 is gestart, draagt de overheid bij aan het stimuleren van
hybride werken.
 De overheid kan een voorbeeldfunctie vervullen door hybride werken als
werkgever als uitgangspunt te nemen. Zo is bij het ministerie van IenW
inmiddels afgesproken dat er voor 10 en na 15 uur geen overleggen zijn
waarvoor aanwezigheid op kantoor noodzakelijk is. Andere ministeries bekijken
hoe hybride werken kan worden ingericht, afhankelijk van de mogelijkheden per
beroepsgroep. Het uitgangspunt is om alleen naar kantoor te komen als dit een
duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte van thuiswerken en daar waar
mogelijk de spits te mijden.
 Het monitoren van verkeer, reisgedrag, motieven van werknemers om wel of
niet thuis te werken of de spits te mijden blijft van belang om inzicht te hebben
in de ontwikkelingen in hybride werken en consequenties voor de mobiliteit.
Omdat er nog veel onzeker is, zoals hoe COVID-19 zich gaat ontwikkelen, hoe
werknemers zich op korte en lange termijn gaan gedragen, in welke mate
werkgevers beleid rondom hybride werken (verder) gaan aanpassen, is in
onderzoek aandacht nodig voor het verschil tussen verwacht gedrag en
daadwerkelijk gedrag (doen werkgevers en werknemers wat ze zeggen te gaan
doen?).
Aanbevelingen voor spreiding door werkgevers zijn uitgewerkt in het volgende
hoofdstuk (h6, best practices).
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Aanbevelingen werkgevers: best practices

In dit best practices hoofdstuk bieden we werkgevers handvatten en inspiratie voor
het spreiden van kantoormomenten over de dagen en tijden van de week. Daarbij
maken we gebruik van de ervaringen van 22 werkgevers uit verschillende sectoren,
die hun ideeën en tips hebben gedeeld.
De best practices zijn geclusterd per thema. Houd bij het lezen in gedachte dat
spreiden altijd onderdeel is van een grotere aanpak voor hybride werken. Juist de
combinatie van verschillende elementen, leidt tot het meeste effect.
Afspraken en beleid
Beter spreiden begint met een gedragen plan. Betrek werknemers bij het
ontwikkelen hiervan, zodat ze zich het eigen kunnen maken. Vraag mensen om mee
te denken en inventariseer bijvoorbeeld met behulp van medewerkersonderzoek
welke activiteiten werknemers het liefst thuis en op kantoor doen. Gebruik dit als
input voor ontwikkelen van een visie, beleid en afspraken die passen bij de cultuur
en werkzaamheden van de organisatie. Ontwikkel het plan bij voorkeur met een
breed, multidisciplinair team, omdat iedereen op een andere manier te maken heeft
met hybride werken.
Het beleid en de afspraken bieden werknemers handvatten voor het gewenste
gedrag. De financiële regelingen dienen dit gewenste gedrag te stimuleren. Denk
aan een flexibele mobiliteitsregeling die mensen prikkelt om duurzame keuzes te
maken (regelmatig thuiswerken, reizen met openbaar vervoer of fiets). Het is
belangrijk om binnen de afspraken en beleid ruimte te houden voor individuele
behoeften en maatwerk.
Voorbeelden
Bij financiële dienstverlener ING werken in Nederland ongeveer 15.000 mensen,
waarvan naar schatting 90% thuis kan werken. Het hybride werken beleid gaat
uit van maximale flexibiliteit, duurzaamheid, wellbeing en een goede employee
journey. Onderdeel daarvan is een mobiliteitsplatform voor woon-werkverkeer.
Medewerkers krijgen sinds kort een mobiliteitskaart die ze kunnen gebruiken
voor alle vervoersmodaliteiten. Het platform dat daarachter zit bepaalt via de
door ING vastgestelde rekenregels hoeveel vergoeding medewerkers ontvangen
voor woon-werkverkeer. Het openbaar vervoer doordeweeks is altijd gratis en
de vergoeding voor fiets is hoger dan voor auto. Verder zijn de
parkeerautorisaties sterk verminderd en is fietslease voor iedereen beschikbaar.
Hiermee wordt gestuurd op een vermindering van CO2-uitstoot voor zakelijk
verkeer.
De provincie Noord-Brabant had voor de coronaperiode al beleid gericht op tijden plaatsonafhankelijk werken. In de praktijk werd hier nog beperkt gebruik van
gemaakt. Uit gewoonte ging men de meeste werkdagen naar kantoor. Door
COVID-19 kwamen de ontwikkelingen echter in een stroomversnelling, en is het
beleid verder uitgewerkt tot meer tijd- en plaatsbewust werken: “Anders
werken, ontmoeten en reizen”. Hierin zijn gezamenlijke uitgangspunten
opgesteld die richting geven aan het hybride werken. Werknemers worden
gestimuleerd na te denken over wat zij, het team en de opgave nodig hebben.
Daarbij wil de provincie geen dwang uitoefenen, maar het gezonde verstand van
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werknemers laten prevaleren. De provincie heeft naar schatting 1200
werknemers in dienst, waarvan het grootste deel kan thuiswerken.
Faciliteiten hybride werken thuis en op kantoor
Als het beleid is bepaald, is het vervolgens van belang dat werkgevers thuis en op
kantoor de juiste omstandigheden scheppen voor hybride werken. Dat betekent
zorgen voor goede inrichting van een thuiswerkplek, die voldoet aan de Arbowet.
Daarnaast helpt het bieden van een financiële vergoeding als compensatie voor de
kosten die medewerkers maken als ze een dag thuis werken in plaats van op
kantoor. Pas verder de inrichting van het kantoor aan op het type werk dat daar bij
voorkeur plaatsvindt, bijvoorbeeld meer samenwerkingsplekken, belhokjes en
akoestische materialen. Om het hybride vergaderen mogelijk te maken zijn digitale
tools en afspraken nodig, die zorgen dat iedereen (zowel thuis als op kantoor)
gelijkwaardig mee kan doen.
Voorbeelden
Bij Deloitte werken in Nederland rond de 7000 mensen, verdeeld over 15
vestigingen. Zij kunnen bijna allemaal thuiswerken. Deloitte heeft in 2021 een
maand lang parallel 10 hybride vergaderconcepten getest op hun kantoor op de
Zuidas. Zo kon men gebruik maken van een “Tele Robot”, een scherm op wielen
waarop werknemers vanuit huis konden inloggen. Zij konden zich via de robot
door het kantoor verplaatsen en met collega’s aldaar praten. Uit het pilotten van
de vergaderconcepten zijn interessante leerpunten gekomen. Daarbij kan
gedacht worden aan de noodzaak goede hybride vergaderzalen in te richten
(twee schermen, camera op ooghoogte, goed geluid) en de mogelijkheid uit
verschillende zalen te kiezen (andere behoefte in geval van brainstorm,
presentatie, meetings) maar ook dat een groot scherm dat dichterbij staat bv
beter werkt bij hybride vergaderingen. Het gedrag (aanpassen technische en bv
presentatievaardigheden) speelt uiteraard ook een grote rol.
Bugaboo is een productontwikkelaar met 275 medewerkers op het hoofdkantoor
in Amsterdam. Bugaboo heeft verschillende zaken geintroduceerd om het
thuiswerken te faciliteren, zoals een thuiswerkvergoeding, een well-being
vergoeding en een vergoeding om het thuiskantoor in te richten. Er is een
medewerkertevredenheid onderzoek uitgevoerd waaruit is gebleken dat het
merendeel graag deels thuis blijft werken na COVID-19. Daarom is besloten het
kantoor anders in richten en passend te maken op een hybride manier van
werken. Medio 2021 is 1/3e van de kantoorruimte opgeheven en op dit moment
renoveert Bugaboo de resterende etages
Sturen op spreiding
De drukste kantoordagen zijn bij veel organisaties ook nu nog de dinsdag en
donderdag. Er zijn verschillende manieren om (in)direct te sturen op meer spreiding
over de week en dag. Denk aan:
Een maximumaantal aantal werkplekken/parkeerplaatsen/faciliteiten per dag
beschikbaar stellen, zodat schaarste automatisch tot spreiding leidt.
Een maximumaantal kantoordagen per week per persoon aanhouden.
Specifieke restricties instellen voor de aanwezigheid op kantoor op de drukste
dagen.
Stimuleren dat men op de rustige dagen naar kantoor komt, door op die
momenten iets aan te bieden, zoals een gratis lunch een interessante lezing.
Afspraken maken over welke teams/afdelingen op welke dag(en) op kantoor
zijn.
Het kantoor alleen beschikbaar maken voor uitvoeren van bepaalde type
werkzaamheden. Dit activiteitgericht (activity based) werken, leidt tot spreiding
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als werknemers gestimuleerd worden om de kantoor-activiteiten te verdelen
over de week en dag.
Aanwezigheid op kantoor vooral midden op de dag te plannen, om spitsmijden
te stimuleren.

Voorbeelden
Bugaboo zegt over spreiden: “We hopen dat medewerkers hun kantoorbezoeken
over de werkweek spreiden om grote piekbezetting te voorkomen. Dit zal in het
begin vast wennen zijn, maar we verwachten dat bij gebrek aan
parkeerplaatsen of meeting ruimtes op piekdagen, dit probleem zich vanzelf
oplost en die spreiding zal ontstaan.”
Webwinkel bol.com telt rond de 2.600 werknemers, waarvan er naar schatting
2.400 kunnen thuiswerken. Het hoofdkantoor staat in Utrecht. In het najaar van
2021 heeft bol.com “Our way of working” gelanceerd, het organisatie brede
beleid op hybride werken. Uitgangspunt is dat medewerkers hun tijd 50/50
verdelen over werken op kantoor en vanuit huis. Er zijn handvatten voor
medewerkers over welke werkzaamheden het meest geschikt zijn voor kantoor
en welke voor thuis, zodat het kantoor op de juiste manier gebruikt wordt. Om
aanwezigheid te spreiden kunnen medewerkers maximaal één van de piekdagen
(dinsdag en donderdag) op kantoor zijn. Er wordt gebruik gemaakt van een
reserveringstool waarmee men een specifieke werkplek kan reserveren.
Marktonderzoeksbureau MWM2 is tezamen met de joint ventures, Crowdtech,
Innervoice en HIBOU, met ongeveer 100 werknemers gevestigd in Amsterdam.
Het nieuwe moderne kantoor is bewust zo ingericht dat het is aangepast aan
hybride werken en er voldoende werkplekken aanwezig zijn zodat iedereen zich
welkom voelt. Gedurende de beperkende maatregelen wordt er wel indirect op
spreiding gestuurd via een intekenlijst voor werknemers met een
maximumcapaciteit. Toen het thuiswerkadvies was losgelaten werd er van de
werknemers verwacht dat ze tweemaal per week op kantoor kwamen, één keer
op hun teamdag (dan zijn alle teamleden aanwezig) en één keer op een dag
naar keuze. De teamdagen zijn verdeeld over de week. Er wordt gewerkt met
een lerend fase model dat steeds wordt geëvalueerd.
Deloitte heeft een uitgebreid beleid voor hybride werken ontwikkeld, met als
uitgangspunten autonomie, flexibiliteit en vertrouwen. Werknemers dienen
bewust te kiezen op welke locatie ze werkzaamheden uitvoeren. Om hierbij te
helpen zijn algemene “location guidelines” opgesteld. Kantoor is met name
geschikt voor o.a. connectie, dynamisch samenwerken/overleggen, team
building en vertrouwelijk werk. Er zijn ook richtlijnen voor werkzaamheden
thuis, bij de klant en op overige locaties.
Bij de gemeente Eindhoven werken ca. 2.200 medewerkers, waarvan het grootste

deel kan thuiswerken. De organisatie is verdeeld in sectoren. Per sector kan men
de aangewezen “huiskamers” gebruiken als ontmoetingsplek. De huiskamers zijn
toebedeeld over de week aan sectoren/afdelingen. Daarnaast spreekt elk team
onderling af voor welke onderwerpen ze bij elkaar op kantoor willen zitten. Verder
is het mogelijk om los werkplekken te reserveren tot de ingestelde
maximumcapaciteit is bereikt.
Begeleiden cultuur- en gedragsverandering
Om de potentie van hybride werken te verzilveren – ook op spreiden – is een
gedrags- en cultuurverandering nodig. Dit wordt door werkgevers als één van de
grootste uitdagingen gezien. Het actief betrekken en begeleiden van werknemers is
cruciaal. Dit geldt voor alle stappen van het proces, van ontwikkelen van beleid, tot
implementatie, evaluatie en bijsturing. Vraag input, communiceer duidelijk en biedt
ondersteuning. Maak gebruik van het momentum om spreiden onder de aandacht te
brengen. Naast de werknemers, verdient ook de organisatiecultuur aandacht.
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Hybride werken in het algemeen, en spreiden specifiek, kunnen alleen slagen als er
een basis van vertrouwen is. In plaats van sturen op aanwezigheid, dienen
leidinggevenden te sturen op resultaat. De gewenste norm dient op alle lagen in de
organisatie uitgedragen te worden. Leidinggevenden hebben daarbij een
voorbeeldfunctie.
Voorbeelden
Zuivelcoöperatie Friesland Campina telt ca. 8000 werknemers in Nederland,
waarvan er ca. 2.500 op kantoor werken (Amersfoort, Wageningen, Wolvega).
Het beleid, visie en aanpak voor hybride werken van Friesland Campina wordt
ontwikkeld met een multidisciplinair team. Werknemers worden in de
implementatie actief begeleid: “De verandering naar hybride werken is groter
dan de verandering naar alleen thuiswerken. Om de gedragsverandering te
begeleiden hebben we een capability programma ontwikkeld voor alle
medewerkers van 4 sessies over 6 weken. Iemand uit het team geeft de sessies.
Zaken die aan de orde komen zijn: hoe gebruik je alle functies, uitleg over visie,
wellbeing, team sessie over energiemanagement, hoe maak je een planning met
je team.”
De politie is een van oorsprong traditionele organisatie, waar de roep om
flexibeler en duurzamer te werken de laatste jaren luider wordt. Zo wordt een
mobiliteitsbeleid ontwikkeld waarin reizen met openbaar vervoer en fiets wordt
gestimuleerd. Verder vindt een oriëntatie plaats naar meer duurzame locaties
met onder andere minder parkeergelegenheid. Ook hoopt men in de toekomst
met een Rijkspas op alle locaties te kunnen werken, niet alleen in de eigen
regio. Het zijn allerlei kleine stapjes, die uiteindelijk tot een verandering van de
norm in de organisatie leiden. Zo staat men er nu meer dan voorheen voor open
om te schuiven met vergadertijden zodat spitsmijden mogelijk is. Bij de politie
werken in totaal ongeveer 70.000 mensen, van wie naar schatting 35-40% min
of meer structureel kan thuiswerken.
Zorgverzekeraar Menzis heeft ca. 1450 fte in dienst, werkzaam op de
kantoorlocaties in Groningen, Wageningen en Enschede. Tot nu toe heeft Menzis
niet actief gestuurd op de dagen dat men naar kantoor komt. Menzis is zoals
veel andere bedrijven aan het zoeken naar de juiste balans tussen sturen en vrij
laten. Wel is Menzis zich ervan bewust dat er geen verworven rechten moeten
gaan ontstaan, zoals ‘vrijdag is altijd mijn vaste thuiswerkdag’. Er is een aantal
organen (directie, MT’s, Ondernemingsraad) dat al het goede voorbeeld geeft
door vergaderingen op woensdagochtend en vrijdag in te plannen.
Probeer en leer
De aanpak van hybride werken bestaat vaak uit enkele vaste elementen, maar
vooral de eigen draai die elke organisatie eraan geeft draagt bij aan het succes. De
beste manier om tot een passend beleid te komen is door het te doen, ook voor
spreiden. Monitor de ervaringen en gebruik dit om de aanpak verder aan te
scherpen. Probeer en leer! Vanuit de eigen ervaring en van elkaar.
Voorbeelden
Bij Bol.com omschrijft men de periode na implementatie van het hybride werken
beleid als “continuous learning”. Tip van Bol: “Wacht niet op het perfecte plan.
Je leert het meest door het te ervaren, dus je moet het gewoon doen”.
Menzis werkt met een reserveringssysteem voor werkplekken en teamzones.
Gebruik hiervan is belangrijk, omdat het enerzijds mensen informatie geeft over
wanneer er plek is en omdat het anderzijds ook aan de achterkant veel
informatie geeft over het gebruik van het kantoor, gedrag van teams, op
afdelingsniveau, op zone-niveau. Tip van Menzis: “Verzamel informatie over het
gedrag van werknemers om te kunnen sturen”.
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Bij financiële dienstverlener Achmea werken zo’n 14 duizend mensen, verspreid
over zes kantoren in Nederland. Daarvan kan ongeveer 90% thuiswerken.
Thuiswerken is al vanaf de jaren 90 mogelijk, toen Achmea omschakelde naar
flexibel en outputgestuurd werken. En sinds een aantal jaren werken
medewerkers gemiddeld 1 á 2 dagen per week vanuit huis. De huidige situatie
maakt een volgende stap hierin mogelijk. In 2021 zijn er daarom 10 pilots
uitgevoerd, waarbij verschillende aspecten van het hybride en activiteit
gebaseerd werken zijn getest. Daaruit bleek vooral dat er niet één juiste manier
is, de behoeften en ervaringen verschillen per afdeling of individu. Achmea kiest
er daarom voor om medewerkers zo min mogelijk regels op te leggen en te
werken met richtinggevende principes waarbinnen teams zelf passende
afspraken maken. Vanuit de organisatie worden workshops georganiseerd om
teams te faciliteren in dit gesprek en de verandering naar de nieuwe manier van
werken te stimuleren.
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Marie-José Olde Kalter
Rijkswaterstaat WVL
Erna Schol
Henk Taale
Riekele de Boer
Sanne Kalshoven
Tijn Bartelings
Régis Leijs
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Bijlage C: Geïnterviewde werkgevers

Organisatie

Werknemers
Nederland (+-)

Achmea

Sector
Financiële
dienstverlening

ASML
BAM

Industrie
Bouw

18.000
18.000 (int.)

Veldhoven
Bunnik

A58
A1, A27

bol.com

Detailhandel

1.800

o.a. Utrecht (HQ)

A27

Bugaboo
Conservatorium
van Amsterdam

Industrie

275

Amsterdam

A1

Onderwijs
Zakelijke
dienstverlening

450
5.500

Amsterdam
o.a. Amsterdam
(HQ)

A1

Zorg

12.000

A15, A20

Industrie

8.000

Rotterdam
o.a. Amersfoort
(HQ)

2.200

Landal

Horeca

20.000
1.456

Eindhoven
o.a. Den Haag
(HQ)
o.a. Amsterdam
(HQ)
Groningen,
Wageningen,
Enschede

A58

ING

Overheid
Financiële
dienstverlening

100
20.000
70.000

Amsterdam
Utrecht (HQ)
Heel Nederland

A1
A27
Allen

Deloitte
Erasmus
Medisch
Centrum
Friesland
Campina
Gemeente
Eindhoven

Menzis

Financiële
dienstverlening
Zakelijke
dienstverlening
Transport
Overheid

Knelpunten

14.000

Locatie
o.a. Zeist (HQ),
Apeldoorn, Tilburg

15.000

A1, A58

A1

A1

A1
A15

MWM2
NS
Politie
Provincie
Gelderland
Provincie
Noord-Brabant
RHI Magnesita
Rijksmuseum

Overheid

1.400

Arnhem

A1

Overheid
Industrie
Cultuur

1.200
110
689

A58
A15, A20
A1

Royal
HaskoningDHV

Zakelijke
dienstverlening

4.000

Shell

Industrie

9.000

Den Bosch
Rotterdam
Amsterdam
o.a. Amersfoort
(HQ), R'dam,
Eindhoven
o.a. Den Haag
(HQ), Pernis,
Rijswijk, A'dam

A1, A20, A58
A15
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Bijlage D: Intensiteit en gemiddelde snelheid per werkdag voor
overige vier knelpunten

A15: Rotterdam – Gorinchem (Hendrik-Ido-Ambacht – Sliedrecht)
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A20: Gouda – Hoek van Holland (Terbregseplein – Kleinpolderplein)
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A27: Utrecht – Breda (Lexmond – Werkendam)
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A58: Tilburg – Eindhoven (Moergestel – Oirschot)
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Bijlage E: Capaciteitbepaling A1 en A30 richting Amersfoort
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Bijlage F: Intensiteit en snelheid per werkdag (A1 en A30)

A1 (Apeldoorn – Amersfoort)
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A30 (Ede – Barneveld)
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Bijlage G: Intensiteit per kwartier (A1)

Afname verkeer per kwartier op de A1L 54,7 (gemiddelde werkdag ten opzichte van de 0-meting).

Tijd

0-meting
(geen)

1-meting
(hoog)

2-meting
(laag)

3-meting
(midden)

6:00

485

-8%

2%

12%

6:15

551

-11%

-16%

10%

6:30

469

-12%

-4%

-3%

6:45

378

12%

10%

5%

7:00

390

-7%

-7%

16%

7:15

442

-37%

-2%

-12%

7:30

437

-15%

-14%

8%

7:45

479

-38%

-9%

8%

8:00

440

-27%

-8%

-4%

8:15

428

-42%

-1%

-12%

8:30

411

-46%

15%

4%

8:45

441

-44%

9%

-7%

9:00

498

-50%

1%

-8%

9:15

462

-53%

-1%

-28%

9:30

477

-49%

-15%

-12%

9:45

457

-54%

-7%

-29%
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Afname verkeer per kwartier op de A1L 54,7 (gemiddelde werkdag ten opzichte van de 0-meting).

0-meting
(geen)

1-meting
(hoog)

2-meting
(laag)

3-meting
(midden)

10:00

466

-47%

-15%

-48%

10:15

448

-63%

-6%

-26%

10:30

403

-43%

-15%

-13%

10:45

350

-40%

31%

4%

11:00

373

-42%

8%

-13%

11:15

291

-32%

65%

-2%

11:30

385

-38%

4%

-17%

11:45

419

-55%

-2%

-24%

12:00

352

-51%

6%

-18%

12:15

453

-54%

-10%

-44%

12:30

406

-58%

-10%

-20%

12:45

424

-62%

18%

-36%

13:00

416

-54%

-6%

-17%

13:15

331

-40%

10%

-1%

13:30

458

-50%

-28%

-20%

13:45

396

-38%

-8%

-24%

14:00

341

-30%

12%

2%

14:15

422

-57%

-6%

-27%

14:30

357

-34%

25%

-3%

14:45

400

-42%

0%

1%

Tijd
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Afname verkeer per kwartier op de A1L 54,7 (gemiddelde werkdag ten opzichte van de 0-meting).

0-meting
(geen)

1-meting
(hoog)

2-meting
(laag)

3-meting
(midden)

15:00

385

-47%

18%

2%

15:15

346

-17%

36%

18%

15:30

338

-29%

46%

16%

15:45

469

-45%

-8%

-25%

16:00

305

-6%

76%

23%

16:15

443

-39%

4%

-14%

16:30

479

-41%

10%

-20%

16:45

346

-12%

32%

15%

17:00

379

-20%

24%

8%

17:15

455

-37%

30%

0%

17:30

496

-56%

-3%

-39%

17:45

408

-46%

3%

-19%

18:00

367

-49%

8%

-21%

18:15

364

-68%

-18%

-19%

18:30

354

-68%

-25%

-38%

18:45

231

-48%

9%

-10%

Tijd
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Bijlage H: Monitoringsplan effecten hybride werken

In dit monitoringsplan doen we een voorstel voor het monitoren van de
mobiliteitseffecten van hybride werken. Om goed zicht te krijgen op de
ontwikkelingen, dient monitoring plaats te vinden bij zowel werkgevers en
werknemers als op de weg, hieronder respectievelijk beschreven.
Monitoren sturen op spreiding door werkgevers – 1 keer per jaar
We stellen voor om het inventariseren van ervaringen van werkgevers efficiënt te
doen door het toevoegen van enkele vragen over “spreiden” aan de
Werkgeversenquête duurzame mobiliteit. Dit enquêteonderzoek wordt jaarlijks
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van I&W. De steekproef bestaat uit een
representatieve groep werkgevers verdeeld over de sectoren. Hiermee kan een goed
beeld worden verkregen over de stand van zaken m.b.t. spreiden door werkgevers
in Nederland.
Hieronder volgen enkele suggesties voor aanvullende vragen. De interviews met
werkgevers dienden daarvoor als inspiratie. Bij de vragen is vermeld op welke plek
in de bestaande vragenlijst (versie 2021) ze kunnen worden toegevoegd.
Aanvullende vraag: aanwezigheid op kantoor
Toevoegen na huidige vraag 8, als onderdeel van blok A (kenmerken werkgever).
 Welk percentage van uw medewerkers werkt op de verschillende dagen van de
week op kantoor? Geef voor elke dag een percentage tussen 0 en 100.
Als u het niet precies weet, maak dan een inschatting
a. Maandag: … % van het totaal aantal medewerkers
b. Dinsdag: … % van het totaal aantal medewerkers
c. Woensdag: … % van het totaal aantal medewerkers
d. Donderdag: … % van het totaal aantal medewerkers
e. Vrijdag: … % van het totaal aantal medewerkers
Mochten er meerdere vestigingen zijn, dan vragen naar de eigen vestiging.
Aanvullende vragen: beschikbare werkplekken
Toevoegen als extra subvraag van vraag 26 en 27, als onderdeel van blok b
(maatregelen en regelingen)
Vraag 26: In hoeverre hebben vorig jaar (dus in 2020) veranderingen
plaatsgevonden in onderstaande voorzieningen en regelingen voor werk gebonden
personenmobiliteit die worden aangeboden aan medewerkers op uw vestiging?
5-puntsschaal: 1= is sterk verlaagd … 5 = is sterk verhoogd
 Toevoegen subvraag: Aantal beschikbare werkplekken op kantoor
Vraag 27: Wat verwacht u dat de komende 12 maanden gaat gebeuren met
onderstaande voorzieningen en regelingen voor werk gebonden personenmobiliteit
die worden aangeboden aan medewerkers op uw vestiging?
5-puntsschaal: 1= wordt sterk verlaagd … 5 = wordt sterk verhoogd
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 Toevoegen subvraag: Aantal beschikbare werkplekken op kantoor
Aanvullende vraag: sturen op spreiden
Toevoegen na huidige vraag 27, als onderdeel van blok b (maatregelen en
regelingen).
 In hoeverre maakt u gebruik van onderstaande methoden om de
kantoorbezetting van werknemers te reguleren/spreiden?
Meerdere antwoorden mogelijk.
a.
Geen actief beleid: werknemers zijn volledig vrij om zelf te bepalen hoe
vaak en wanneer ze op kantoor komen werken (binnen kaders van de
geldende coronamaatregelen)
b.
Door middel van een reserveringssysteem met een maximumcapaciteit,
waarin werknemers van tevoren aangeven welke dag(en) ze op kantoor zijn.
c.
Door middel van een maximumaantal dagen dat medewerkers op kantoor
mogen zijn.
d.
Door middel van afspraken over welke afdeling/team op welke dag van de
week op kantoor mag zijn.
e.
Door middel van specifieke restricties op de drukke dagen (bijv.
f.
Door middel van activiteitgericht werken: werknemers worden gestimuleerd
om alleen voor bepaalde activiteiten naar kantoor te komen.
g.
Anders, namelijk:
Aanvullende vraag: belang spreiden
Toevoegen na bovenstaande extra vraag, als onderdeel van blok b (maatregelen en
regelingen).
 In hoeverre vindt u het belangrijk om vanuit uw organisatie te sturen op
spreiding van de kantoorbezetting over de dagen van de week?
5-puntsschaal: 1= helemaal niet belangrijk … 5 = heel belangrijk
Aanvullende vraag: redenen om te spreiden
Toevoegen na bovenstaande extra vraag, als onderdeel van blok b (maatregelen en
regelingen).
 In hoeverre zijn onderstaande potentiële effecten van spreiding voor uw
organisatie een reden om te sturen op spreiding?
a.
Efficiënter gebruik maken van de huidige werkplekken
b.
Kostenbesparing door afstoten van kantoorruimten
c.
Voorkomen van files tijdens de spits op drukke werkdagen (di en do)
c.
Anders, namelijk…
Monitoren reis- en werkgedrag van werknemers – 1 keer per jaar
Door reis- en werkgedrag van werknemers te monitoren, kan er een link gelegd
worden met maatregelen die genomen worden en gebruikt worden door
werknemers, en effecten op de weg. Onderzoek middels een online vragenlijst.
Om het reisgedrag van werknemers te monitoren, kan aangesloten worden bij het
landelijk reizigersonderzoek van het Ministerie van I&W.
In de vragenlijst onder werknemers, zijn de volgende onderwerpen van belang:
Locatie van thuis en werkadres (HB) en naam van de werkgever
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-

Soort functie en mogelijkheid om thuis te werken of spits te mijden
Totaal aantal uren dat men werkt (FTE)

-

Aantal uren (gemiddeld) op kantoor, thuis, en/of elders (zakelijke reizen)
Tijdstip van reizen voor de dagen waarop men naar kantoor reist
Welke dagen men op kantoor werkt en op welke dagen thuis
Meest gebruikte vervoerswijze (of bij voorkeur: vervoerswijze voor de dagen
waarop men naar kantoor reist.)
(bekendheid met) maatregelen die de werkgever neemt op gebied van
mobiliteit en hybride werken
Maatregelen waar de werknemer zelf gebruik van maakt (i.r.t. hybride
werken)
Waardering van maatregelen
Mate waarin men reisgedrag en werkgedrag heeft aangepast sinds de
pandemie, en/of dankzij maatregelen van de werkgever

-

Monitoren mobiliteitseffecten – 1 keer per jaar
De mobiliteitseffecten kunnen jaarlijks worden gemonitord, waarbij het huidige
onderzoek als de eerste meting kan gelden. Het bepalen van de precieze effecten
van hybride werken op de weg bleek lastig. Door onderstaande aandachtspunten bij
vervolgonderzoek mee te nemen, is het mogelijk de effecten scherper in beeld te
krijgen en te relateren aan concreet coronabeleid.
Onderzoeklocaties
De eerste stap voor de monitoring van de effecten van hybride werken is het
vaststellen van de locaties. Bij het bepalen van de onderzoekslocaties gelden de
volgende aandachtspunten:
 Zorg voor een mix van locaties op zware en lichtere (reguliere) fileknelpunten
als gevolg van een te hoge intensiteit;
 Monitor de intensiteit op het onderliggend wegennet rondom (zware)
fileknelpunten. Een betere doorstroming op het hoofdwegennet kan eraan
bijdragen dat minder verkeer sluiproutes neemt;
 Kies de onderzoeklocaties in de buurt van gebieden met veel kantoor
werkgelegenheid. Voor medewerkers op kantoor zijn er meer mogelijkheden om
hybride te werken.
Analyse verkeerscijfers
Voor een goede interpretatie van de verkeerscijfers is het gunstig als de data wordt
vergeleken met het jaar ervoor. Dan zijn externe factoren (zoals
weeromstandigheden) beter vergelijkbaar dan bijvoorbeeld tussen september en
januari in hetzelfde jaar. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de
verschillende maatregelen rond COVID-19 in 2020 en 2021 en het effect van de
verlaging van de toegestane snelheid op snelwegen (tussen 6:00 en 19:00).
Intensiteiten: Om verschuiving van de verkeersstromen binnen de dag te monitoren
is het noodzakelijk om de intensiteiten in voldoende detail te monitoren. De
verkeerscijfers per kwartier bieden voldoende inzicht om verschuivingen van
verkeer naar een ander moment op dezelfde dag goed in beeld te brengen.
Filezwaarte: De vertraging die ontstaat bij een knelpunt kan in beeld gebracht
worden op basis van de filezwaarte op het traject. Dit is een betrouwbare maat om
de ernst van de vertraging beeld te brengen voor elk moment van de dag.
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Reistijd: Een andere methode om de vertraging in beeld te brengen is door de
reistijden te analyseren. De (verwachte) reistijd speelt een rol bij de manier en het
moment waarop mensen willen reizen. In overleg met werkgevers rondom het
knelpunt kunnen een aantal trajecten gedefinieerd worden waarop hun werknemers
reizen. Door de reistijden voor de verschillende dagen en verschillende momenten
op de dag te vergelijken, kan de vertraging ook in beeld worden gebracht.
Gedrag werknemers
Voor het hoofdwegennet zijn veel verkeerscijfers beschikbaar, maar om deze cijfers
te kunnen relateren aan maatregelen voor hybride werken zijn aanvullende
gegevens nodig. Zo bleek dat er sprake is van een groep latente autogebruikers en
op de fileknelpunten. Om de mobiliteitseffecten goed te kunnen voorspellen, is het
wenselijk om zicht te krijgen op het te verwachten mobiliteitsgedrag van deze
groepen als gevolg van hybride werken. Gaan zij op andere dagen of momenten
reizen, en verandert hun vervoerswijze vanwege files (of juist het ontbreken
daarvan) op de weg? Daarnaast is er sprake van substitutie effecten. Wat gebeurt er
bijvoorbeeld met de auto voor de deur? Via werknemersonderzoek is het mogelijk
hier een beeld van te krijgen.
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