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ARBEIDSMARKT

Goede arbeidsrelaties zijn essentieel om
woon-werkverkeer af te remmen

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

N
ederland zal nogmeer
vaartmoetenmakenom
deklimaatdoelstellin-
gen, zoals debeperking
van stikstof, te halen. In
het voorjaar gaat daar-

toede snelheidslimiet opdeweg terug
naarhonderdkilometer per uur.Het
zou voorhetmilieunatuurlijk beter
zijn als er veelminder verkeer is.Dat
zouals bijkomend voordeel ookde
hogefiledrukdoenafnemenenwel-
licht het fikse aantal verkeersongeval-
len terugdringen.

Veelwegverkeer iswerkgerelateerd:
mensengaanper autoofmotor op en
neernaarhunwerk.Dat betekentdat
deoplossing, naast het promoten van
elektrische auto’s, fietsen enopenbaar
vervoer, vooral inhet verminderen van
deafstand tussendewerk- en thuis-
locatie te vinden is.Dat inzicht is niet
nieuw,maarhet is urgenthierover
verderna tedenken.

De relatie tussendewerkgever ende
werknemermoetdan centraal staan.
Zekerheid,wederzijds vertrouwenen
gelijkepromotiekansenkunnenhel-
penomhet forenzen tebeperken.

Een voordehand liggendemanier
omwinst te behalen is datmensen zo
dichtmogelijk bij hunwerk gaan
wonen.Veelmensen zienhet scena-
rio ‘opdefietsnaarhetwerk’ als een
ideaalplaatje,maardat komt vaakniet
tot stand.Nederlanders zijnhetmeest
honkvast vanalleEuropeanenwatbe-
treft debereidheidomvoorhunwerk
te verhuizen. 90%vandebevolking is
daartoeniet bereid, volgenswervings-
bedrijf PageGroup.

Dat is eenkwestie van cultuur eneen
klein landmet eengoede infrastruc-
tuur.Demoeilijke endurewoning-
markt en tijdelijke arbeidscontracten
leidenertoedatNederlanders terug-
houdendzijnomhunhuis op te zeg-
genof te verkopen.Ookomdie reden
kunnen scholenen zorginstellingen in
degrote stedenniet voldoendeperso-
neel vinden.

Als er dan tochgereisdwordt, kan
carpoolen eengrotebijdrage leveren.
Volgens voorlichtingsorganisatie
MilieuCentraal zoudener inde spits
70%minder auto’s rijdenals alle voer-
tuigen voorwoon-werkverkeer bezet
wordendoor viermensen.Ondanks
de aanleg van carpoolplaatsenheeft
samen reizengeengrote vlucht geno-
men. Automobilisten zienhun reis als
een rustmoment,willenhuneigenmu-
ziek luisteren enniet afhankelijk zijn
vanhun reisgenotenwatbetreft het
momentwaarop zenaarhuis gaan.

Een radicale oplossing zou zijn om

hetwerkgebied vanbedrijven tebeper-
ken. Iedereenkentde situatiewaarin
een schildersbedrijf uit bijvoorbeeld
Bredaopweg isnaarUtrecht endat
dit busje opde tegengesteldeweghelft
eenzelfde soort bedrijf uitHouten te-
genkomtdatnaarBrabant reist.

Zo’nbeperking vandebewegings-
ruimte vanondernemers enwerkne-
mers zal al gauwopweerstand stuiten
en leiden tot eendiscussiemetde
mededingingsautoriteiten. Vrijwilli-
ge coördinatie gericht opdoorspelen
of ruilen vanopdrachten tenbehoeve
vanhet klimaat iswaarschijnlijk een
illusie.

Wat in ieder geval kan, is kritischer
zijn tenaanzien van zakenreizen, hei-
dagen, bedrijfsuitjes en landelijke
bijeenkomsten ver vanhuiswaarvoor
bijna iederemedewerker vanhet be-
drijfmoet reizen. Videoconferenties
zijn vaak eenprimaalternatief.

VERTROUWEN
Meer thuiswerken lijkt veelbelovend.
Een studieuit 2012 inde regioBrussel
laat positievemilieueffecten zien.Op
het gebied van thuiswerken isNeder-
landkoploper inEuropa.DeEngelse
internetdienstenaanbiederPlusnet

riep in2019Nederlanduit tot nummer
1 vande ‘RemoteWorkers Index’, on-
der andere vanwegeonzeuitstekende
breedbandconnecties,wifi-hotspots
enwerklocaties.

De afgelopen jaren is het aantal
werknemersdat thuiswerkt geleide-
lijk toegenomen,maarhet aantal be-
drijvendathet aanbiedtniet. In 2018
werkte, volgens cijfers vanhetCentraal
Bureau voorde Statistiek, 37%vande
beroepsbevolking vaakofwel eens
thuis. Zo’n 20%werkt eendagofmeer
perweek vanuit huis.

Toch zijn er ookaandachtspunten.
Delftse onderzoekers concluderen in
een studiedat organisaties die thuis-
werkengaanaanbieden, indehand
werkendathunwerknemers verder
vanhuis gaanof blijvenwonen.Dan
maken zeopdeniet-thuiswerkdagen
veelmeer autokilometers. Endat levert
uiteindelijk geenmilieuwinst op.

Verdermaken inNederland vooral
ouderemannenmet eenmanage-
mentfunctie gebruik van thuiswerken,
omevenweg te zijn vankantoor enon-
gestoordwerk af temaken.

Ruim40%vanallewerknemers geeft
aanhet (heel) belangrijk te vindendat
demogelijkheidwordt gegevenom

Thuiswerken kan
leiden tot verlies van
contact met collega’s
en negatief uitwerken
op promotiekansen

thuis tewerken.Opbasis vandeWet
flexibelwerkenkunnen zij daartoebij
dewerkgever een verzoek indienen.
Dewerkgever hoeft dit verzoek alleen
maar tebekijken enkanhetweigeren
bij het ontbreken vaneen zwaarwe-
gendbedrijfsbelang.Die regelmoet
wordenaangepast.

Voordiverseberoepenen functies,
zoals kraanmachinist, is thuiswerken
geenoptie. Tochkunnendezewerkne-
merswel periodiek aanhuneigenkeu-
kentafel aanhunontwikkelingwerken
doormiddel van e-learning.

Veel onderzoekwijst uit dat thuis-
werken leidt tot eenflinke stijging van
productiviteit.Maar erwordt ookge-
stelddat die stijgingmaar tijdelijk is,
omdatwerknemersna verloop van tijd
inde verleidingkomenomtussende
bedrijvendoor andere zaken tedoen,
zoals eenboodschapof eenwasje
draaien.

Meerdaneendagperweek thuis-
werkenkan leiden tot verlies van
contactenmet collega’s en leidingge-
vendenennegatief uitwerkenoppro-
motiekansen. Vertrouweneneengoe-
de relatiemetde leidinggevende zijn
omdie redenbelangrijke voorwaarden
voor succesvol thuiswerken.
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