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1. Hoe beoordelen werknemers thuiswerken in de eerste weken van de 

crisis?

2. Welke factoren beïnvloeden deze waardering?

3. In hoeverre beïnvloedt de woon-werkreis deze waardering? 

Overzicht



• Online enquête

• N=513 (in Nederland) en N=1.104 in totaal

• Alleen werknemers die wel thuis werken

• Vaak hoogopgeleid

• Vaak overheid, onderwijs, onderzoek en IT  

Data verzameling



→ Ervaring met forenzen belangrijke factor bij waardering thuiswerken

→ Fietsforenzen missen forenzen het meest ; willen het minst 
thuiswerken

→ Voor wie thuiswerken nieuwe ervaring is, waardering sterk 
veranderd  → onderstreept belang van nieuwe mogelijkheden 

Algemene resultaten



“Alles liep constant in elkaar over, zonder een duidelijke scheiding in ruimte en tijd.”

“Maar ik mis mijn woon-werkreis wel. Ik mis het ook als activiteit, omdat het zorgde

voor een goede scheiding tussen werk en thuis, en ik vind het nu lastiger om een

onderscheid te maken, waardoor ik veel meer werk omdat er geen duidelijk einde is.”

“Mijn algehele welzijn is verbeterd nu ik veel meer wandel en minder gestrest en moe

ben van het reizen.”

“Ik ben een beetje klaar met de directe omgeving van mijn huis.”

Quotes uit interviews



Beleving en wensen

Bent u meer of minder positief dan eerder over thuiswerken?
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Is het aannemelijk dat u meer thuis blijft werken?



Auto wordt minder gemist….en lang forenzen ook
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→ Fietsers missen forenzen het meest

→ Autoforenzen missen het reizen het
minst

→ Voorkeur voor korte reizen naar werk



Ander vervoermiddel, ander gemis
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Beleving van forenzen en thuiswerken
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→ Forenzen die het reizen niet missen, zijn 
ook positiever over thuiswerken

→ Positievere beleving van forenzen leidt tot 
negatievere beleving van thuiswerken



Wensen en verwachtingen van forenzen en thuiswerken
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→ Forenzen die het reizen missen, willen ook 
minder thuiswerken

→ Een aanzienlijk deel van forenzen die het 
reizen niet missen, verwacht niet méér 
thuis te kunnen werken (22%)

→ Ruimte voor verandering?
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→ Ori Rubin, o.rubin@uva.nl

→ Meer weten? zie: Rubin et al. :  Wat kan de COVID-19 pandemie ons 

leren over hoe we thuiswerken en forenzen ervaren? 

https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-maatschappij-

en-gedragswetenschappen/nieuws/2020/05/coronacrisis-forenzen-en-

thuiswerken.html
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