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Doel onderzoek

Dagelijks reizen miljoenen Nederlanders van en naar hun werk. Veel van 
hen hebben gedurende de dag ook afspraken buiten de deur. Werkenden 
leggen dus heel wat kilometers af… Het woon-werkverkeer is door de 
digitalisering bovendien voorgoed veranderd. Smartphones zorgen voor 
een constante bereikbaarheid, ook tijdens reistijd. 

Welke invloed heeft dit op mensen? En hoe worden al deze werkkilometers 
door Nederlanders ervaren? Deze en nog vele andere vragen worden 
beantwoord in de ‘Woon-werkmonitor 2018’ van Easy Way, omdat zij als 
aanbieder van (zakelijke) chauffeursdiensten een positieve bijdrage wil 
leveren aan het woon-werkverkeer. Geen enkele werkgever heeft er baat 
bij dat hun medewerkers vermoeid en gestrest op het werk arriveren. 
Deze stress kan immers een negatieve invloed hebben op de 
productiviteit, motivatie en tevredenheid van werknemers. 

De ‘Woon-werkmonitor 2018’ werd opgezet in samenwerking met 
PanelWizard onder 1.129 werkende Nederlanders.
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Basiscijfers woon-werkverkeer

• Bijna 7 op de 10 werkende Nederlanders reist met de auto van en naar werk. Zo’n 4 op de 10 gebruikt 
een fiets en 2 op de 10 maakt gebruik van het openbaar vervoer. 10% gaat te voet. Sommige werkenden 
gebruiken dus meerdere vervoersmiddelen om te reizen naar of voor hun werk.

• Nederlandse zijn aardig wat tijd kwijt aan hun woon-werkverkeer. Bijna de helft (48%) is langer dan een 
half uur onderweg. Mannen reizen langer voor hun werk dan vrouwen, al zijn de verschillen niet groot: 
31 procent van de mannen zeggen langer dan 45 minuten te reizen op een dag, bij vrouwen is dit 26%.

• Verrassend genoeg zijn werkenden in Noord-Nederland het minst lang onderweg. Bijna een derde (31%) 
geeft zelfs aan korter dan een kwartier per dag te reizen. In de Randstad (West-Nederland), de 
traditioneel filegevoelige provincies, geeft meer dan de helft aan langer dan een half uur te reizen.

• Hoger opgeleiden zijn significant langer onderweg op een dag: 31 procent van de lager opgeleiden zijn 
langer dan 30 minuten aan het reizen op een werkdag, bij hoger opgeleiden ligt dit percentage bijna de 
helft hoger (58%).



Bezigheden tijdens woon-werkverkeer

• Het overgrote deel van werkend Nederland ervaart reistijd als een moment om tot rust 
te komen of de gedachten uit te schakelen. Meer dan de helft (57%) ervaart van en naar 
werk reizen zelfs als een fijne bezigheid, terwijl 34 procent het ziet als een noodzakelijk 
kwaad waar je niet te veel bij stil moet staan. Gelukkig ervaren slechts weinigen reizen 
naar werk als frustrerend (7%) of stressvol (2%).

• De meest favoriete bezigheid van werkenden tijdens reistijd is het beluisteren van de 
radio of eigen muziek. Nadenken is voor 45 procent van werkend Nederland een top-3 
bezigheid tijdens het reizen.

• In het kader van ‘het nieuwe werken’ geeft 46 procent aan werk (deels) thuis te kunnen 
uitvoeren, met name hoger opgeleiden (72%).



Bereikbaarheid in het smartphone tijdperk

• Bijna 7 op de 10 werkende Nederlanders is tijdens het reizen voor werk mobiel bereikbaar 
voor collega’s en zakelijke relaties. 

• Werknemers jonger dan 30 jaar zijn het meest bereikbaar voor zakelijke relaties, slechts 1 
op de 5 personen geeft aan dat collega’s bot vangen als zij hen proberen te bereiken 
tijdens het reizen, de overige 80 procent is wel bereikbaar. Reistijd wordt hierdoor 
werktijd.

• Eigenaar/directeuren (met personeel) hebben het tijdens het reizen het drukst: 97 procent 
is soms tot (vrijwel) altijd bereikbaar. 

• De bereikbaarheid van werknemers met of zonder kantoorbaan is verrassend genoeg 
nagenoeg hetzelfde.

• Van de ZZP’ers, directeuren en leidinggevenden geven gemiddeld 45% aan regelmatig 
langer door te werken om drukte in het verkeer te vermijden.



Haastige spoed is zelden..

• Ondanks toenemende drukte op de wegen geeft slechts 28 procent van werkend 
Nederland aan dat zij hun werkuren zo indelen dat zij drukke tijden in het verkeer 
vermijden.

• Met name jongeren onder de 30 jaar geven aan door een vol werkschema regelmatig 
haast te hebben in het verkeer: 36 procent.

• In West-Nederland (28%) zijn werkenden een stuk gehaaster dan in het noorden van het 
land (13%). Onder de hoger opgeleiden geeft 1 op de 3 werkenden aan regelmatig 
gehaast te zijn in het verkeer, bij lager opgeleiden slechts 1 op de 11.

• Bovendien geeft 40 procent van de werkenden in leidinggevende functies aan dat zij 
meer dan eens afgeleid zijn in het verkeer door werk.

• Reistijd zorgt met name bij gezinnen met jonge kinderen weleens voor problemen, zoals 
het missen van afspraken en te laat ophalen van kinderen. Een derde geeft aan hierdoor 
privé in de problemen te komen.



Reistijd belemmert stap naar droombaan

• Verwachte reistijd is een grote factor bij de zoektocht naar een nieuwe baan: 64 procent 
van werkend Nederland vindt het belangrijk om bijvoorbeeld filegevoelige routes in 
kaart te brengen wanneer zij zich oriënteren op een nieuwe carrièrestap. 

• Er is hierbij een duidelijke relatie met de gezinssamenstelling en leeftijd. Vooral 
werkenden met jonge kinderen (71%) en tussen de 30 en 39 jaar (77%) – de leeftijd 
waarop mensen waarschijnlijk jonge kinderen hebben - vinden de verwachte reistijd 
belangrijk bij het kiezen van een baan. In beide categorieën zeggen de werkenden zelfs 
een droombaan te laten schieten als reistijd (te) lang is.

• Hoger opgeleiden houden meer rekening met reistijd wanneer zij beslissingen maken in 
hun carrière. Ruim 1 op de 3 hoger opgeleiden voelen zich door woon-werkverkeer 
beperkt in de keuzevrijheid van een baan. 

• Maar liefst 1 op de drie werkenden geeft aan dat hij of zij wel eens een mooie baan 
heeft laten schieten, omdat de reistijd tussen woonplaats en werk te lang was. Dit geeft 
aan hoe belangrijk woon-werkverkeer wordt bevonden bij de keuze van een baan.

• Zo’n 4 op de 10 hoger opgeleiden geeft aan serieus te overwegen van baan te 
veranderen wanneer dit de reistijd verkort en ook hun woonplaats te baseren op reistijd 
van en naar werk. Om als werkgever aantrekkelijk te zijn, is het aanbieden van 
alternatieve oplossingen op het terrein van woon-werkverkeer dus geen overbodige luxe.



Plezier en productiviteit in werk

• Een (te) lange reistijd vermindert het plezier in werk, 54 procent van de ondervraagden 
is het hier (helemaal) mee eens. Van de hoger opgeleiden (63%) en werkenden in West-
Nederland (59%) geeft een nog groter deel aan dat een te lange reistijd het plezier doet 
verminderen. 

• Eigenaars en directeuren met personeel hebben minder problemen met een langere 
reistijd, slechts 34 procent vindt werk hierdoor minder aangenaam.

• De werkende Nederlander lijkt zich echter niet genoodzaakt te voelen om langer door te 
werken als de reistijd langer duurt dan verwacht. Slechts 1 op de 5 zegt deze verloren 
tijd in te halen.

• Maar 1 op de 5 werkenden geeft aan in gedachten of daadwerkelijk werkzaamheden te 
verrichten tijdens woon-werkverkeer.



Digitalisering en efficiëntie 

• Ruim een kwart van werkend Nederland vindt dat door de digitalisering en de opkomst 
van smartphones reizen van en naar werk minder ontspannen is dan 10 jaar geleden. Bij 
ZZP’ers, eigenaars, directeuren met personeel en werknemers in een leidinggevende 
functie ligt dit percentage zelfs rond de 40 procent.

• Door de constante bereikbaarheid kan 37 procent van werkend Nederland werk steeds 
moeilijker loslaten onderweg. Dit percentage is het hoogste in de leeftijdscategorie 
tussen 30 en 39 jaar: 44 procent.

• Ook werkenden in een leidinggevende functie kunnen werk tijdens reistijd maar moeilijk 
loslaten: 47 procent.



Chauffeur biedt oplossing

• Bijna een derde van de werkende Nederlanders denkt dat het inhuren van een chauffeur een 
nuttige oplossing is voor een dag met veel reistijd. Zo zou hun werkdag met een chauffeur 
veel efficiënter ingedeeld kunnen worden, op een dag dat zij bijvoorbeeld veel afspraken 
buiten de deur hebben. 

• De helft van alle werkenden geeft dan ook aan het prettig te vinden om tijdens een dag met 
veel reistijd een chauffeur te hebben.

• 9 op de 10 werkende Nederlanders denkt dat een chauffeur onbetaalbaar is. Ze zien een 
chauffeur als een dure en luxe service. Echter blijkt uit het onderzoek dat een chauffeur van 
Easy Way een stuk minder duur is dan werkenden inschatten. Het uurtarief is in werkelijkheid 
slechts 33 procent van de geschatte prijs van de respondenten.

• Een lange reistijd is voor 1 op de 3 Nederlanders een reden om een droombaan aan zich 
voorbij te laten gaan. Een chauffeur kan uitkomst bieden. Dit biedt voordelen voor 
werkgevers, doordat medewerkers een veel productievere en efficiëntere werkdag hebben. 
Maar ook zeker voor werknemers, omdat het kan zorgen voor meer flexibiliteit én 
keuzevrijheid als zij zich oriënteren op een baan.



Over Easy Way

Easy Way is de marktleider van Nederland op het gebied van chauffeurs- en transportdiensten. Op dit moment heeft 
zij ruim 2.500 chauffeurs in dienst en verzorgt het bedrijf ruim 500 ritten per dag. Easy Way wil bijdragen aan het 
veilig en snel transporteren van auto’s en vervoeren van personen naar iedere gewenste bestemming in binnen- en 
buitenland. Easy Way heeft kantoren in Breda, Zwolle, Utrecht en Amsterdam en biedt landelijke dekking. Easy Way 
is onderdeel van USG People, dat deel uitmaakt van Recruit: één van de grootste HR-dienstverleners ter wereld. USG 
People biedt klanten onder meer een grote verscheidenheid aan flexibele personeelsoplossingen, advisering op het 
gebied van personeelszaken, personeelsmanagement, werving en selectie van vast en flexibel personeel, 
loopbaanbegeleiding en personeelsopleidingen. Raadpleeg voor meer informatie: www.easyway.nl. 

Noot aan de redactie (niet voor publicatie): 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carmen Meertens, Customer Success Manager van Easy Way, 
telefoon: 06 42 61 47 98; e-mail: Carmen.Meertens@easyway.nl

Voor de onderzoeksverantwoording kunt u contact opnemen met Stefan Wilten, via stefan.wilten@newslab.nl
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