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Highlights 
In september/oktober is een nieuwe meting uitgevoerd onder respondenten van het 
Mobiliteitspanel Nederland (MPN) met aandacht voor het thuiswerken. In deze notitie vergelijken 
we de inzichten uit deze meting met eerdere metingen in maart/april, juni/juli en vóór corona 
(september/oktober 2019). Samengevat werkten respondenten in september/oktober iets minder 
thuis dan in de vorige metingen en is het aandeel wat na corona verwacht vaker thuis te werken nog 
iets verder toegenomen. De belangrijkste inzichten rond de omvang, beleving en 
toekomstverwachting van thuiswerken zijn als volgt: 
 

Omvang thuiswerken: 

• Het aandeel thuiswerkers is na een daling in juni/juli ook in september/oktober weer iets 
afgenomen; 

• Het aandeel thuiswerkers onder werkenden met een kantoorfunctie is in maart/april, 
juni/juli en september/oktober nagenoeg gelijk; bij andere functies is een daling zichtbaar; 

• (Voormalig) OV-forensen werken meer thuis dan werkenden die gebruik ma(a)k(t)en van 
andere vervoerwijzen voor de woon-werkreis. Ook hier is het aandeel thuiswerkers in de 
metingen tijdens de coronacrisis vrij stabiel; 

• Het aandeel werkenden dat meer dan 75% van de werktijd thuiswerkt is in 
september/oktober in vergelijking met de vorige metingen gedaald; 

• Onder werkenden met een kantoor/managementfunctie is het aandeel dat meer dan 75% 
van de werktijd thuiswerkt hoger dan bij andere functies; wel is dat aandeel sinds 
maart/april net als bij werkenden met andere functies gedaald; 

• Ook door (voormalig) OV-forensen wordt vaker meer dan 75% van de werktijd thuisgewerkt 
dan bij andere groepen, maar ook hier is een daling zichtbaar sinds de meting van 
maart/april; 

• Het aandeel werkenden dat moet thuiswerken van de werkgever is kleiner dan het aandeel 
dat van de werkgever wel de mogelijkheid krijgt om naar kantoor te gaan. 

Thuiswerkervaring: 

• De ervaringen met thuiswerken zijn in september/oktober iets positiever dan in juni/juli; 
• Het aandeel thuiswerkers dat fysieke of psychische klachten door thuiswerken ervaart is in 

september/oktober ongeveer gelijk aan het aandeel in juni/juli; 
• Werkenden met een kantoor/managementfunctie hebben een positiever beeld over 

thuiswerken dan andere thuiswerkenden. Wel missen zij collega’s vaker; mogelijk hangt dit 
samen met het vaker (vrijwel) volledig thuiswerken door deze groep. 

Toekomstverwachting: 

• Het aandeel thuiswerkers dat verwacht na corona meer thuis te werken dan vóór corona is in 
september/oktober licht gestegen ten opzichte van juni/juli; 

• Het aandeel dat verwacht om na corona vaker thuis te werken is hoger onder degenen met 
een kantoor/managementfunctie dan onder andere thuiswerkers; 

• Ook onder (voormalig) OV-forensen ligt het aandeel dat verwacht vaker thuis te (gaan) 
werken na corona hoger dan onder werkenden die gebruik ma(a)k(t)en van andere 
vervoerwijzen voor de woon-werkreis; 

• De meeste werkenden die verwachten thuis te werken na corona, verwachten dit 1 tot 3 
dagen per week te doen 
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1.Inleiding 
1.1 Aanleiding 

• Het advies om thuis te werken is vanaf het begin van de coronacrisis een belangrijke 
maatregel in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus.  

• Het 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 mobiliteit. Hierbij is in elke meting 
aandacht geweest voor thuiswerken. 

1.2 Doel 
• Het doel van deze notitie is inzichtelijk te maken hoe de omvang, de beleving en de 

toekomstverwachting van het thuiswerken zich gedurende de coronatijd ontwikkelt. 
• Hiertoe vergelijken wij de uitkomsten van drie metingen. Na een meting aan het begin van 

de coronacrisis (eind maart/begin april) en aan het begin van de zomer (eind juni/begin juli), 

hebben we in de periode september/oktober1 wederom een meting uitgevoerd. We maken 

daarnaast een vergelijking met het thuiswerkgedrag van dezelfde groep respondenten vóór 
de coronacrisis (september/oktober 2019). 

1.3 Aanpak 
• De analyse is gebaseerd op respondenten die op alle meetmomenten hebben deelgenomen 

aan het onderzoek (N=2065). Hierbij wordt ingezoomd op werkenden. Deze groep varieert 
over de metingen tussen de 1200 en 1366 personen2; het aantal thuiswerkers varieert tussen 
de 571 en 671. 

• De respondenten zijn bij benadering representatief voor Nederland. Om te corrigeren voor 
afwijking van het Nederlands gemiddelde, is daarnaast een weging toegepast op geslacht, 
leeftijd, opleiding, woonprovincie, stedelijkheid van de woongemeente, werksituatie, en 
huishoudsamenstelling. 

• De vragen zijn in de verschillende metingen nagenoeg gelijk geformuleerd. Sommige vragen 
of antwoordcategorieën zijn in een latere meting toegevoegd. 

• Er is voor deze notitie gebruik gemaakt van beschrijvende analyses. Hier en daar maken wij 
onderscheid naar functie en vervoerwijze voor de woon-werkreis. Hierbij wordt niet 
gecorrigeerd voor andere factoren.  

1.4 Opzet 
• In het vervolg van deze notitie bespreken we de resultaten in een drietal thema’s: de 

omvang van het thuiswerken en het werkgeversbeleid rond het thuiswerken (hst 2), de 
beleving van het thuiswerken (hst 3) en de toekomstverwachting rond thuiswerken (hst 4). In 
hoofdstuk 5 worden de hoofbevindingen concluderend samengevat. 

 

 

 

 

																																																													
1 Ca. 50 respondenten hebben de vragenlijst in november ingevuld. 
2 Een aantal respondenten starten of stoppen juist gedurende metingen (tijdelijk) met werken	
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2. Omvang van thuiswerken 
Het aandeel thuiswerkers is in september/oktober in vergelijking met de meting van juni/juli iets 
afgenomen  

• Het aandeel van de werkenden dat thuiswerkt is in september/oktober iets afgenomen ten 
opzichte van de juni/juli meting (Fig. 1). Vóór de coronacrisis (meting september/oktober 
2019) werkte ongeveer 32% van de werkende respondenten minstens 1 uur per week thuis. 
Dit aandeel was aan het begin van de coronacrisis (meting maart/april) gestegen tot 
ongeveer 52%. In de meting van juni/juli was dit iets gedaald naar 45%. In 
september/oktober is dit aandeel nog iets verder gedaald, tot 42% van de werkenden. 

• Er blijkt geen duidelijk verschil in het aandeel thuiswerkers tussen respondenten die de 
vragenlijst vóór en na 14 oktober (start gedeeltelijke lockdown) hebben ingevuld. 

• In de meting van september/oktober zijn naast de groep respondenten die ook aan de 
eerdere metingen hebben deelgenomen ook nieuwe respondenten toegevoegd. Het 
aandeel thuiswerken ligt onder nieuwe en bestaande respondenten nagenoeg gelijk. We 
richten ons in de vervolganalyses daarom op de groep die aan alle waves heeft meegedaan. 

Fig 1. Aandeel respondenten dat minstens 1 uur per week thuiswerkt op verschillende tijdsmomenten.  

 

 

Het aandeel thuiswerkers onder werkenden met een kantoorfunctie is in maart/april, juni/juli en 
september/oktober nagenoeg gelijk; bij andere functies is een daling zichtbaar 

• Met name werkenden met een kantoorfunctie werken nog steeds veel thuis in 
september/oktober (Fig. 2). Van de werkenden met een kantoorfunctie werkte ruwweg 40% 
vóór corona al minstens 1 uur per week thuis. Dit is aan het begin van de coronacrisis 
(meting maart/april) gestegen tot 71% en in de metingen daarna vrijwel stabiel gebleven. In 
september/oktober gaf 69% van de werkenden met een kantoorbaan aan minstens een uur 
per week thuis te werken.  

• Werkenden met een managementfunctie werken ook relatief veel thuis, al zien we bij deze 
groep wel een lichte afname van 67% in maart/april naar 56% in de laatste meting van 
september/oktober.  

• Ook werkenden met een onderwijsfunctie werken in september/oktober nog relatief vaak 
minstens een uur per week thuis (57%). Bij deze groep is duidelijk te zien dat het onderwijs 
aan het begin van de coronacrisis massaal op afstand werd gegeven; 83% gaf in maart/april 
aan thuis te werken. In juni/juli is het aandeel thuiswerkers in deze groep gedaald naar 58%; 
iets meer dan vóór de crisis (toen: 48%). Het aandeel thuiswerkers is tussen juni/juli en 
september/oktober onder deze groep vrij constant gebleven. 

• Mensen in de buitendienst, met productiewerk of met een zorgfunctie werken duidelijk 
minder vaak thuis dan in de hiervoor genoemde functies. Wel valt op dat met name 
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werkenden in de buitendienst aan het begin van de coronacrisis (meting maart/april) meer 
thuiswerkten dan dat zij in de meest recente meting (september/oktober) doen. 
Waarschijnlijk is het in deze functies lastiger om thuis te werken. 

Fig 2. Aandeel respondenten dat minstens 1 uur per week thuiswerkt op verschillende tijdsmomenten naar functie. 

 

 

(Voormalig) OV-forensen werken meer thuis dan werkenden die gebruik ma(a)k(t)en van andere 
vervoerwijzen voor de woon-werkreis 

• Werkenden die vóór de coronacrisis het OV gebruikten voor de woon-werkreis werkten in de 
meest recente meting (september/oktober) meer thuis dan werkenden die een andere 
vervoerswijze gebruik(t)en (Fig.3). Uit onderzoek is bekend dat OV-reizigers vaker 
thuiswerkmogelijkheden hebben (zie ook Bakker et al., 20203).  

• Het aandeel thuiswerkers onder OV-reizigers is overigens sinds de eerste meting aan het 
begin van de coronacrisis (maart/april) nauwelijks afgenomen. Dit is een soortgelijk patroon 
als bij de werkenden met een kantoorfunctie. De afname in thuiswerken tussen het begin 
van de coronacrisis en de situatie in september/oktober is het grootst onder degenen die 
naar hun werk fietsten of liepen.  

Fig 3. Aandeel respondenten dat minstens 1 uur per week thuiswerkt op verschillende tijdsmomenten naar (pre-corona) 
vervoerwijze voor woon-werk. 

 

																																																													
3 Bakker, P., Hamersma, M., Jorritsma, P. & Huibregtse, O. (2020). Openbaar Vervoer en de coronacrisis. Den 
Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). 
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Het aandeel werkenden dat meer dan 75% van de werktijd thuiswerkt is in september/oktober in 
vergelijking met de vorige metingen verder gedaald 

• Respondenten werken tijdens de laatste meting (september/oktober) een kleiner deel van 
de tijd thuis dan op de eerdere meetmomenten (Fig.4). Aan het begin van de coronacrisis 
werkte 37% van de werkende respondenten meer dan 75% van de werktijd (oftewel: vrijwel 
volledig) thuis (75% van alle thuiswerkers). In de meting van juni/juli was dit gedaald naar 
21% van de werkenden (47% van de thuiswerkers). In de laatste meting (september/oktober) 
is dit verder gedaald tot 18% (43% van de thuiswerkers). 

• Thuiswerkende respondenten werkten voor de crisis gemiddeld genomen ca. 32% van hun 
werktijd thuis. Aan het begin van de crisis (meting maart/april) was dit gestegen tot 80% en 
in juni/begin juli was dit gedaald tot 62% van de tijd. Tijdens de laatste meting 
(september/oktober) werkten thuiswerkers gemiddeld 60% van hun werktijd thuis. 

Fig 4. Aandeel van werktijd dat thuis wordt gewerkt op verschillende tijdsmomenten.  

 

 

Onder werkenden met een kantoor/managementfunctie is het aandeel dat meer dan 75% van de 
werktijd thuiswerkt hoger; wel is dat aandeel na maart/april net als bij werkenden met andere 
functies behoorlijk gedaald 

• Van de werkenden met een kantoorfunctie werkt in de meting van september/oktober 38% 
vrijwel volledig thuis (Fig.5). Dit is een stuk hoger dan het gemiddelde van alle werkenden 
(18%).  

• Het aandeel dat vrijwel volledig thuiswerkt is onder degenen met een kantoorfunctie sinds 
de vorige meting in juni/juli vrij stabiel gebleven. Dit is anders dan bij andere functies, 
waarbij het aandeel tussen juni/juli en september/oktober is gedaald. 

• In vergelijking met de meting van maart/april ligt het aandeel wat vrijwel volledig thuiswerkt 
in september/oktober voor kantoormedewerkers (net als bij andere functies) wel duidelijk 
lager. 
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Fig 5. Aandeel van werkenden dat meer dan 75% van de werktijd thuiswerkt naar functie. 

 

 

Ook onder (voormalig) OV-forensen wordt vaker meer dan 75% van de werktijd thuisgewerkt; hier is 
in september/oktober wel een duidelijke daling zichtbaar sinds de meting van juni/juli 

• OV-forensen werken duidelijk vaker vrijwel volledig thuis dan degenen die pre-corona 
andere vervoerwijzen gebruikten (Fig.6).  

• Wel blijkt voor alle modaliteiten het aandeel van de werkenden dat vrijwel volledig 
thuiswerkt iets te zijn afgenomen sinds het begin van de coronacrisis en sinds de vorige 
meting in juni/juli. De daling in vergelijking met de meting van maart/april is wel het minst 
groot onder de (voormalig) OV-reizigers. 
 

Fig 6. Aandeel van werkenden dat meer dan 75% van de werktijd thuiswerkt naar (pre-corona) woon-werk vervoerwijze. NB: 
Vervoerwijze ‘anders’ is niet in de figuur opgenomen. 

 

 

Het aandeel werkenden dat moet thuiswerken van de werkgever is kleiner dan het aandeel dat wel 
mogelijkheden heeft om naar kantoor te gaan 

• Ongeveer 11% van de werkenden geeft in september/oktober aan van de werkgever 
verplicht thuis te moeten werken. Dit aandeel ligt onder kantoormedewerkers behoorlijk 
hoger (Fig.7). 
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• Ca. 25% geeft aan onder condities op kantoor te mogen werken. Ongeveer 9% geeft aan dit 
zelf te kunnen bepalen. 12% geeft aan dat te mogen mits er niet teveel anderen zijn. 4% mag 
naar eigen zeggen naar kantoor, maar werkt liever thuis.   

• 8% geeft aan van de werkgever nu vaker op kantoor te moeten werken dan aan het begin 
van de coronacrisis. Dit aandeel is iets lager onder kantoormedewerkers, maar het verschil is 
beperkt. 

• Er is een aanzienlijke groep werkenden die ‘niet van toepassing’ of ‘anders’ heeft ingevuld. 
Dit zijn naar verwachting voor een groot deel werkenden die geen thuiswerkmogelijkheden 
hebben. De groep die ‘anders’ heeft ingevuld zijn mogelijk werkenden die zich niet kunnen 
vinden in de gegeven antwoordcategorieën.  

Fig 7: Werkgeversbeleid rond thuiswerken (meting september/oktober).  
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3. Beleving thuiswerken 
De ervaringen met thuiswerken zijn in september/oktober iets positiever dan juni/juli 

• Degenen die tijdens de meting in september/oktober thuiswerken zijn positiever over het 
thuiswerken dan degenen die in juni/juli thuiswerkten (Fig.8). Het kan zijn dat hier 
zelfselectie optreedt: degenen die positiever zijn over thuiswerken, blijven thuiswerken. Zo 
valt het ook op dat het aandeel thuiswerkers dat aangeeft dat zijn/haar werk zich goed leent 
voor thuiswerken, iets is gestegen. Het thuiswerken gaat mensen ook steeds makkelijker af 
en men voelt zich ook steeds productiever bij het thuiswerken.  

• Op aspecten als digitale faciliteiten, de beleving van de thuiswerkplek en ondersteuning van 
de werkgever, is het beeld in september/oktober in vergelijking met de vorige meting 
(juni/juli) vrij stabiel. Wel valt duidelijk op dat thuiswerkers tijdens de 2e meting (juni/juli) en 
3e meting (september/oktober) kritischer zijn ten opzichte van hun thuiswerkplek dan in 
maart/april. Mogelijk zijn de eisen toegenomen naarmate het thuiswerken langer duurt. 

• Ongeveer 25% van de thuiswerkers heeft een neutrale of negatieve ervaring met 
thuiswerken. 

Fig 8. Beleving van thuiswerken: positieve aspecten. Deze vraag is enkel gesteld aan degenen die in de verschillende metingen 
minstens een uur thuiswerken. 
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Het aandeel thuiswerkers dat fysieke of psychische klachten door thuiswerken ervaart is in 
september/oktober ongeveer gelijk aan juni/juli 

• Het aandeel thuiswerkers met psychische of fysieke klachten is in de meting van 
september/oktober in vergelijking met de vorige meting nagenoeg gelijk gebleven (Fig. 9). 
Ongeveer 7% ervaart psychische klachten, iets minder dan 20% ervaart fysieke klachten4. 

• 35% van de thuiswerkers heeft moeite bij het thuiswerken de werk/privébalans te bewaren. 

Ook dit beeld is nagenoeg gelijk in de afgelopen 2 metingen4.  

• Het aantal thuiswerkers dat collega’s mist is iets gedaald4. Deze ontwikkeling is ook 
zichtbaar in de groep die al sinds het begin van de coronacrisis thuiswerkt.  

Fig 9. Beleving van thuiswerken: negatieve aspecten. Deze vraag is enkel gesteld aan degenen die in de verschillende metingen 
minstens een uur thuiswerken. 

 

 

Werkenden met een kantoor/managementfunctie hebben een positiever beeld over thuiswerken dan 
andere thuiswerkers  

• Kantoormedewerkers en werkenden met een managementfunctie hebben in 
september/oktober duidelijk een positiever beeld van het thuiswerken dan andere 
thuiswerkers (Fig.10). Ook geven zij vaker aan dat het werk zich leent voor thuiswerken en 
voelen zij zich productiever bij thuiswerken. Zij ervaren ook meer ondersteuning van de 
werkgever. 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
4 Tijdens de 1e meting is deze vraag niet gesteld. 
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Fig 10. Beleving van thuiswerken onder werkenden met een kantoor- en managementfunctie in september/oktober: positieve 
aspecten. Deze vraag is enkel gesteld aan degenen die in de verschillende metingen minstens een uur thuiswerken. 

 

 

Wel missen degenen met een kantoor/managementfunctie hun collega’s vaker; mogelijk als gevolg 
van vaker (vrijwel) volledig thuiswerken 

• Ondanks het positievere beeld van thuiswerken onder kantoormedewerkers en mensen met 
een managementfunctie, mist deze groep wel wat vaker dan andere werkenden hun collega’s 
bij het thuiswerken (Fig.11). Ook ervaren zij iets meer fysieke klachten door thuiswerken dan 
andere werkenden. Mogelijk kan het feit dat deze groep vaker volledig thuiswerkt hierin een 
rol spelen.  
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Fig 11. Beleving van thuiswerken onder werkenden met een kantoor- en managementfunctie in september/oktober: negatieve 
aspecten. Deze vraag is enkel gesteld aan degenen die in de verschillende metingen minstens een uur thuiswerken. 
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4. Toekomstverwachting thuiswerken 
Het aandeel thuiswerkers dat verwacht na corona meer thuis te werken dan vóór corona is in 
september/oktober licht gestegen ten opzichte van juni/juli 

• Een ruime meerderheid van de thuiswerkers verwacht in september/oktober dat er de 
komende maanden (zolang er coronamaatregelen zijn) nog zal worden thuisgewerkt. Dit 
aandeel is gestegen van 61% in juni/juli naar 70% (Fig.12).  

• Het aandeel van de thuiswerkers dat ook na corona verwacht vaker te gaan thuiswerken is in 
september/oktober licht gestegen van 45% in juni/juli naar 47%. Als we kijken naar de 
werkenden die tijdens alle metingen thuiswerkten, blijkt de thuiswerkverwachting in juni/juli 
en september/oktober nagenoeg gelijk te liggen. 

Fig 12: Toekomstverwachting thuiswerken. Deze vraag is enkel gesteld aan degenen die in de verschillende metingen minstens 
een uur thuiswerken. 

 

 

Het aandeel dat verwacht om na corona vaker thuis te werken is hoger onder degenen met een 
kantoor/managementfunctie dan onder andere thuiswerkers 

• Onder werkenden met een kantoor- of managementfunctie is het aandeel dat verwacht na 
corona vaker thuis te werken groter dan onder werkenden met andere functies. Dit geldt 
zowel voor thuiswerken op de kortere als op de langere termijn. De ontwikkeling door de 
tijd is voor deze groep ongeveer gelijk aan het totaalbeeld (Fig.13). 

Fig 13. Toekomstverwachting kantoor/management versus overig in september/oktober. Deze vraag is enkel gesteld aan 
degenen die minstens een uur thuiswerken. 
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Ook onder (voormalig) OV-forensen ligt het aandeel wat verwacht vaker thuis te (gaan) werken na 
corona hoger dan onder werkenden die op een andere manier naar het werk gaan/gingen  

• Op basis van de laatste meting (september/oktober) verwacht 88% van de thuiswerkenden 
(voormalig) OV-forensen de komende maanden nog vaker thuis te werken dan ‘normaal’. 
Onder degenen die pre-corona met de auto reisden is dit 73%, onder degenen die 
fietsten/liepen 63% (Fig.14).  

• Ook het aandeel thuiswerkers wat verwacht na corona vaker thuis te werken ligt hoger onder 
de groep OV-forensen dan onder degenen die pre-corona gebruik maakten van andere 
modaliteiten. Het gaat hier om 69%, in vergelijking met respectievelijk 46% en 44% onder 
degenen die met de auto en fietsend/lopend naar het werk reisden. Het verschil tussen de 
groepen is hier groter. Zoals eerder aangegeven is bekend dat OV-forensen vaker een functie 
hebben waarbij het mogelijk is thuis te werken (zie ook Bakker et al., 2020).  

Fig 14. Toekomstverwachting forensen naar vervoerwijze in september/oktober. Deze vraag is enkel gesteld aan degenen die 
minstens een uur thuiswerken. 

 

 

Werkenden die verwachten thuis te werken na corona verwachten dit voornamelijk 1 tot 3 dagen per 
week te doen 

• Op basis van de meting in september/oktober verwacht het grootste deel van de werkenden 
na corona niet thuis te (gaan) werken. Dit aandeel zou wel dalen van 69% pre-corona (op 
basis van het aantal werkuren tijdens de meting sept 2019), naar 58% (als we de 
verwachtingen van respondenten in september/oktober volgen) na corona. Dit is ongeveer 
gelijk aan het aandeel van de werkenden dat in september/oktober aangeeft niet thuis te 
werken (Fig.15). 

• Het aandeel van de werkenden dat verwacht 1-8u thuis te gaan werken is ongeveer gelijk 
aan het aandeel wat dit voor corona deed. Met name het aantal werkenden dat verwacht na 
corona 2-3 dagen thuis te gaan werken is groter dan het aantal werkenden dat dit vóór 
corona deed.  

• Gemiddeld gezien werd er onder respondenten die in alle metingen hebben deelgenomen 
vóór corona (september/oktober 2019) 3 uur per week thuisgewerkt. In maart/april was dit 
toegenomen naar 12u. In juni daalde dit naar 9 uur, en in september naar 8 uur. Op basis van 
de verwachtingen van werkenden zal na corona gemiddeld ongeveer 6 uur per week worden 
thuisgewerkt. 

• Als we dit vertalen naar het aantal woon-werkreizen, zal als gevolg van meer thuiswerken 
het aantal woon-werkverplaatsingen na corona met circa 9% afnemen. Dit aandeel is voor 
OV-reizigers hoger. 
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Fig 15. Aantal uren thuiswerken voor corona, tijdens corona en verwachting na corona voor alle werkenden. 
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5. Conclusie 
• Na een piek aan het begin van de coronacrisis, is het aantal thuiswerkers na een daling in 

juni/juli ook in september/oktober nog iets gedaald. Onder werkenden met een 
kantoorfunctie is het aandeel thuiswerkers op de verschillende meetmomenten echter 
vrijwel constant gebleven. Wat betreft vervoerwijze zijn met name werkenden die met de 
fiets of lopend naar het werk kunnen minder vaak gaan thuiswerken. Het aandeel 
werkenden dat vrijwel volledig thuiswerkt is in september/oktober in vergelijking met 
maart/april onder alle groepen gedaald. 

• De meerderheid van de thuiswerkers ervaart thuiswerken als positief. Daarbij zijn 
werkenden met een kantoor/managementfunctie iets positiever. 25% van de thuiswerkers 
heeft neutrale of negatieve ervaringen met thuiswerken. 

• Van de huidige thuiswerkers verwacht in september/oktober 47% na de coronacrisis meer 
thuis te gaan werken dan zij voor corona deden. Dit aandeel is licht toegenomen sinds 
juni/juli, toen ging het om 45%. Het aandeel ligt daarnaast hoger onder werkenden met een 
kantoor/managementfunctie en onder (voormalig) OV-forensen.  

• In totaliteit verwacht het grootste deel van de werkenden na corona niet thuis te (gaan) 
werken. Wel neemt dit aandeel wat af van 69% pre-corona, naar (op basis van 
verwachtingen in september/oktober) ca. 58% na corona. Het aandeel van de mensen dat 
verwacht 1-8u thuis te gaan werken is ongeveer gelijk aan het aandeel dat dit voor corona 
deed. Met name het aantal werkenden dat 2-3 dagen thuis zou gaan werken zou op basis 
van de verwachtingen van respondenten gaan toenemen.  
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