
Rapportage

Thuiswerken (1-meting)

SmartwayZ.NL



Rapportage

Thuiswerken (1-meting)

SmartwayZ.NLDatum: 04-11-2022

Projectnummer: 21350

Auteurs:

Luc Oonk, Onderzoeker

Michel Hartemink, Onderzoeker

Moventem BV

T 0575 84 3738

E info@moventem.nl

W www.moventem.nl

Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse Marktonderzoek

Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt aangetoond dat op verantwoorde

wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens is Moventem aangesloten bij de Europese

Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en

sociaalwetenschappelijk onderzoek. Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het

voorkomen dat informatie fout en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte

schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. 2



SmartwayZ.NL

Management Samenvatting Pagina 4

1 Inleiding Pagina 7

1.1 Onderzoeksopzet Pagina 8

2 Resultaten Pagina 9

2.1 Thuiswerken Pagina 10

2.2 Gezondheid en productiviteit Pagina 28

2.3 Werkgever Pagina 33

2.4 Mobiliteit Pagina 37

3 Bijlagen Pagina 42

Bijlage l Achtergrondvariabelen Pagina 43

Bijlage ll Onderzoeksverantwoording Pagina 46

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3



Management 

Samenvatting

4



SmartwayZ.NL

Respondenten werken gemiddeld 4,5 dag in de week

Het merendeel werkt deels thuis, dit percentage ligt hoger bij respondenten

die in een andere regio werken dan wonen. Van de respondenten die (deels)

thuiswerken doet het grootste deel dit voornamelijk maximaal 2-3 dagen per

week (79%).

Redenen wel en niet thuiswerken

Respondenten die niet thuiswerken geven met name aan dat dit vanwege hun

beroep niet kan, of dat de werkgever verlangt dat men volledig op

locatie/kantoor werkt. Dit verlangen van de werkgever, en een eigen voorkeur

voor afwisseling, zijn de voornaamste redenen dat een groot deel deels thuis

werkt. Van de respondenten die volledig thuiswerken vindt circa een derde

het niet meer fijn om te reizen.

Meerderheid heeft eigen werkplek thuis

Van de respondenten die wel eens thuiswerken beschikt ruim 80% over een

eigen werkplek in huis (zoals een aparte kamer). De aanwezigheid hiervan

zorgt voor een betere beoordeling van het thuiswerken. Circa vier op de tien

thuiswerkers doet dit momenteel met meerdere personen tegelijk vanuit huis.

Daarnaast zijn er, bij een klein deel van de thuiswerkers, op dit moment

thuiswonende onderwijsvolgende kinderen in huis.

Ervaring thuiswerken beoordeeld met 8,1

In april 2020 (tijdens corona) werd het thuiswerken gemiddeld beoordeeld met

een 7,1, in oktober 2022 geeft men gemiddeld een 8,1. Respondenten die

vaker thuiswerken geven gemiddeld een hoger rapportcijfer, en ook het

maken van duidelijke afspraken met de werkgever over de thuiswerkdagen

zorgt voor een hoger rapportcijfer.

Minder/ geen reistijd en meer focus/ concentratie worden het meest genoemd

als voornaamste voordelen van het thuiswerken. Daarnaast noemen met

name respondenten tussen de 35 en 54 jaar ook dat het meer mogelijkheden

biedt om werk en privé te combineren en geven respondenten jonger dan 35

vaak aan dat het zorgt voor meer (vrije) tijd.

Evenals in 2020 (tijdens corona) geeft een grote groep aan dat minder sociaal

contact het meest ervaren nadeel is tijdens thuiswerken (70%). Doordat men

meer is gaan thuiswerken, is ruim de helft hier positiever tegenaan gaan

kijken. Met name ook respondenten die vóór corona nooit thuis werkten

beoordelen dit nu positiever, respondenten die al veelvuldig thuiswerkten

geven doorgaans aan dat hun mening erover niet is veranderd.

Circa 30% werkte vóór het coronavirus al minimaal wekelijks vanuit huis, 40%

deed dit nooit. Respondenten die vóór het coronavirus nooit thuiswerkten

geven met name aan dat dit niet werd toegestaan door de werkgever en dat

werkzaamheden het niet toelieten.

Management samenvatting

Management Samenvatting
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Management samenvatting

Management Samenvatting
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Thuiswerken zorgt voor meer productiviteit

Een grote meerderheid werkt vanuit huis productiever of even productief

(85%). Circa een derde haalt thuis minder plezier uit het werk, in april 2020

(tijdens Corona) lag dit percentage op 52%.

In 90% van de gevallen werkt men thuis een gelijk aantal of meer uren dan

normaal gesproken op hun officiële werklocatie. Thuiswerkers werken

gemiddeld 6,9 uur op een gemiddelde thuiswerkdag.

Maatregelen en faciliteiten

Werkgevers/ opdrachtgevers bieden met name toegang tot het systeem en

laptops om goed thuis te kunnen werken, voor respondenten die 0-1 dag

thuiswerken liggen de percentages (iets) lager.

Ruim de helft van de thuiswerkers krijgt een financiële vergoeding voor

benodigdheden tijdens het thuiswerken (in april 2020 was dit 11%). Twee

derde gebruikt momenteel nog dezelfde faciliteiten die de werkgever/

opdrachtgever tijdens de coronaperiode heeft aangeboden. Daarnaast noemt

men onder meer dat er meer telefonische en/of online overleggen en

afspraken zijn.

Merendeel reist per auto

Respondenten die in een andere regio werken dan wonen reisden vóór de

coronamaatregelen vaker met auto of trein naar hun werk dan respondenten

die in dezelfde regio wonen en werken. Momenteel reizen respondenten die

in een andere regio werken dan wonen eveneens vaker met de auto en trein,

respondenten die in dezelfde regio wonen en werken reizen vaker per

(elektrische) fiets naar het werk.

Circa twee derde van de respondenten geeft aan dat hun reiservaring naar

het werk niet is veranderd sinds de coronaperiode. Respondenten die een

negatievere reiservaring hebben noemen veelvuldig de drukte op de weg en

reistijd als voornaamste factoren.
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Benaderen doelgroep

In opdracht van SmartwayZ.NL heeft Moventem een onderzoek over

thuiswerken uitgevoerd onder de 5.980 leden van het reizigerspanel. De

panelleden hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen

tussen 3 en 23 oktober 2022. Er is 1 keer een reminder verstuurd, aan

iedereen waarvan nog geen ingevulde vragenlijst was ontvangen.

Deelnemers

In totaal hebben 720 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Een

respons-rate van 12%.

Met het aantal respondenten (720) kunnen met een betrouwbaarheid van

95% en een foutmarge van 3,59% uitspraken worden gedaan over de

populatie.

Resultaten weergave

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document

beschreven middels diagrammen en tabellen.

In april 2020 is het onderzoek ‘thuiswerken tijdens de coronacrisis’

uitgevoerd via het reizigerspanel. Waar mogelijk zijn vergelijkingen

gemaakt tussen de resultaten van beide metingen. De vergelijkingen

worden tekstueel weergegeven in grijze tekstvakken.

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden

mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het

aantal antwoorden niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze

redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangegeven hoeveel

respondenten (‘n’) de betreffende vraag hebben beantwoord. Wie de vraag

heeft beantwoord staat in de blauwe tekstvakken weergegeven. Door

afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen

konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale percentage

komt dan hoger dan 100% te liggen.

Er zijn vergelijkingen gemaakt tussen vragen en achtergrondgegevens. Dit

wordt in groene tekstvakken en tabellen weergegeven. In tabellen met

vergelijkingen tussen verschillende vragen worden significante verschillen

met kleuren aangegeven. Resultaten in het blauw liggen significant hoger

dan het totaal. Resultaten in het rood liggen significant lager dan het totaal.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de

respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze

rapportage te vinden.

In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de

betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten.

Deze bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open

antwoorden worden getoond in 'Bijlagenboek bij SmartwayZ.NL - 1-meting

thuiswerkonderzoek’.

Inleiding

Onderzoeksopzet
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2.1 Thuiswerken

Respondenten werken gemiddeld 4,5 dag in de week

Hoeveel dagen werkt u gemiddeld in een week? (n=720)

1%

1%

8%

31%

57%

3%

1

2

3

4

5

6

Gem:

4,5

10

Vergelijkingen groepen

Bij deze vraag is een vergelijking gemaakt

tussen de verschillende leeftijdscategorieën.

Hierbij werkt de groep 65 jaar of ouder met

gemiddeld 4,3 dagen per week iets minder dan

de rest. Er is ook gekeken of er verschil zit

tussen de respondenten die in dezelfde regio

werken en wonen en die dat niet doen. Daar zit

geen verschil tussen.
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2.1 Thuiswerken

Merendeel werkt deels thuis, percentage ligt hoger bij 

respondenten die in andere regio werken dan wonen

Werkt u wel eens thuis? (n=720)

5%

81%

14%

Altijd

Deels

Nooit

<35 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar >64 jaar

Altijd 5% 3% 6% 4% 10%

Deels 73% 83% 82% 83% 70%

Nooit 22% 14% 12% 13% 20%

n 55 138 234 252 40

Zelfde Verschillend

Altijd 6% 3%

Deels 75% 89%

Nooit 19% 9%

n 346 309

11

Vergelijkingen groepen

In de tabellen onder aan de pagina staan

vergelijkingen met leeftijdscategorieën en de

woonregio afgezet tegen de werkregio.

Uitgesplitst op leeftijd Uitgesplitst op woonregio afgezet tegen werkregio 

Vergelijking april 2020

In april 2020 (tijdens Corona) werkte 75%

volledig thuis en 17% deels. Toen gaf 35% aan

vóór Corona minstens 1 keer per week thuis te

werken.
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2.1 Thuiswerken

Respondenten die (deels) thuiswerken doen dit 

voornamelijk maximaal 2-3 dagen per week

Hoeveel dagen in de week werkt u thuis? (n=619)

20%

27%

32%

12%

8%

1%

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-5+

<35 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar >64 jaar

0-1 16% 27% 16% 21% 16%

1-2 35% 31% 26% 27% 19%

2-3 28% 25% 37% 32% 28%

3-4 14% 10% 13% 12% 9%

4-5 5% 5% 7% 8% 22%

5-5+ 2% 2% 0% 1% 6%

n 43 119 205 219 32

Zelfde Verschillend

0-1 25% 17%

1-2 26% 28%

2-3 26% 38%

3-4 13% 12%

4-5 9% 6%

5-5+ 2% 0%

n 281 282

12

Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die wel eens thuis werken.

Vergelijkingen groepen

In de tabellen onder aan de pagina staan

vergelijkingen met leeftijdscategorieën en de

woonregio afgezet tegen de werkregio.

Uitgesplitst op leeftijd Uitgesplitst op woonregio afgezet tegen werkregio 
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2.1 Thuiswerken

Respondenten die niet thuiswerken geven met name 

aan dat dit vanwege beroep niet kan

Wat is de reden dat u niet thuiswerkt? (n=101)

59%

18%

13%

4%

3%

3%

Ik heb een ander beroep waardoor ik
niet thuis kan werken

Mijn werkgever verlangt van mij dat ik
volledig op locatie/kantoor werk

Ik kan wel thuiswerken, maar ik ga liever
naar kantoor

Ik kan wel thuiswerken, maar ik vind het
niet noodzakelijk

Ik heb thuis niet de benodigde faciliteiten
om goed te kunnen werken

Anders, namelijk:

Kantoorfunctie
Management 

/ directie
Overig

Ik heb een ander beroep waardoor ik niet thuis kan werken 18% 88% 84%

Mijn werkgever verlangt van mij dat ik volledig op locatie/kantoor werk 39% 0% 5%

Ik kan wel thuiswerken, maar ik ga liever naar kantoor 24% 13% 5%

Ik kan wel thuiswerken, maar ik vind het niet noodzakelijk 11% 0% 0%

Ik heb thuis niet de benodigde faciliteiten om goed te kunnen werken 5% 0% 2%

Anders, namelijk: 3% 0% 4%

n 38 8 55

Zelfde Verschillend

54% 63%

22% 15%

12% 15%

6% 0%

3% 4%

3% 4%

n 65 27

13

Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die nooit thuis werken.

Vergelijkingen groepen

In de tabellen onder aan de pagina staan

vergelijkingen met soort functie en de

woonregio afgezet tegen de werkregio.

Uitgesplitst op soort functie

Uitgesplitst op woonregio afgezet tegen 

werkregio 
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2.1 Thuiswerken

Verlangen van werkgever en voorkeur voor afwisseling 

voornaamste redenen dat men deels thuiswerkt

Wat is de reden dat u deels thuiswerkt? (n=584)

41%

36%

10%

3%

2%

1%

7%

Mijn werkgever verlangt van mij dat ik
deels op locatie/kantoor werk

Ik kan wel thuiswerken, maar vind het
fijn om af te wisselen met kantoor

Ik heb een ander beroep waardoor ik
niet volledig thuis kan werken

Ik heb thuis niet de benodigde/optimale
faciliteiten om goed te kunnen werken

Ik kan wel thuiswerken, maar ik vind het
niet altijd noodzakelijk

Ik besteed de rest van mijn tijd aan de
zorg voor kinderen/ouderen/etc.

Anders, namelijk:

Kantoorfunctie
Management 

/ directie
Overig

Mijn werkgever verlangt van mij dat ik deels op locatie/kantoor werk 44% 33% 37%

Ik kan wel thuiswerken, maar vind het fijn om af te wisselen met kantoor 40% 42% 19%

Ik heb een ander beroep waardoor ik niet volledig thuis kan werken 4% 10% 29%

Ik heb thuis niet de benodigde/optimale faciliteiten om goed te kunnen werken 2% 3% 5%

Ik kan wel thuiswerken, maar ik vind het niet altijd noodzakelijk 3% 3% 0%

Ik besteed de rest van mijn tijd aan de zorg voor kinderen/ouderen/etc. 1% 0% 1%

Anders, namelijk: 6% 10% 9%

n 378 79 127

Zelfde Verschillend

38% 44%

37% 35%

12% 8%

2% 3%

3% 1%

1% 1%

7% 8%

n 260 274

14

Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die deels thuis werken.

Uitgesplitst op soort functie

Uitgesplitst op woonregio 

afgezet tegen werkregio 

Vergelijkingen groepen

In de tabellen onder aan de pagina staan

vergelijkingen met soort functie en de

woonregio afgezet tegen de werkregio.

Respondenten noemen diverse 

redenen waarom combinatie 

thuis en op locatie voor hen 

prettig is
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2.1 Thuiswerken

Circa een derde van respondenten die volledig 

thuiswerken vindt het niet meer fijn om te reizen

Wat is de reden dat u volledig thuiswerkt? (n=35)

31%

20%

9%

40%

Ik vind het niet meer fijn om te reizen

Ik werkte altijd al thuis

Het is verplicht door mijn werkgever

Anders, namelijk:

Kantoorfunctie
Management 

/ directie
Overig

Ik vind het niet meer fijn om te reizen 43% 20% 0%

Ik werkte altijd al thuis 9% 60% 29%

Het is verplicht door mijn werkgever 9% 0% 14%

Anders, namelijk: 39% 20% 57%

n 23 5 7

Zelfde Verschillend

Ik vind het niet meer fijn om te reizen 33% 25%

Ik werkte altijd al thuis 29% 13%

Het is verplicht door mijn werkgever 0% 13%

Anders, namelijk: 38% 50%

n 21 8

15

Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die altijd thuis werken.

Uitgesplitst op soort functie Uitgesplitst op woonregio afgezet tegen werkregio 

Vergelijkingen groepen

In de tabellen onder aan de pagina staan

vergelijkingen met soort functie en de

woonregio afgezet tegen de werkregio.

Respondenten noemen onder 

meer dat de werkgever hiermee 

akkoord is, persoonlijke 

omstandigheden en een lange 

reistijd
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2.1 Thuiswerken

Meerderheid heeft eigen werkplek thuis, aanwezigheid 

zorgt voor betere ervaring thuiswerken

Heeft u een eigen werkplek in huis, zoals een aparte kamer? (n=619)

84%

16%

Ja

Nee

<35 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar >64 jaar

Ja 88% 81% 81% 86% 91%

Nee 12% 19% 19% 14% 9%

n 43 119 205 219 32

Gem n

Ja 8,2 520

Nee 7,4 99

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-5+

Ja 69% 87% 88% 86% 91% 100%

Nee 31% 13% 12% 14% 9% 0%

n 122 170 196 76 47 8

16

Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die wel eens thuis werken.

Uitgesplitst op leeftijd Uitgesplitst op hoeveel dagen in de week thuis word gewerkt

Uitgesplitst op hoe het thuiswerken wordt ervaren

Vergelijkingen groepen

In de tabellen onder aan de pagina staan

vergelijkingen met leeftijdscategorieën, dagen

thuiswerken en hoe het thuiswerken wordt

ervaren.



SmartwayZ.NL

2.1 Thuiswerken

Circa vier op de tien thuiswerkers doet dit momenteel 

met meerdere personen vanuit huis

Werkt u momenteel met meerdere personen vanuit huis? (n=619)

39%

61%

Ja

Nee

17

Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die wel eens thuis werken.
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2.1 Thuiswerken

Bij klein deel respondenten op dit moment 

thuiswonende onderwijsvolgende kinderen in huis

Heeft u thuiswonende kinderen die momenteel onderwijs vanuit huis 

hebben? (n=619)

6%

94%

Ja

Nee

18

Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die wel eens thuis werken.
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2.1 Thuiswerken

Ervaring thuiswerken beoordeeld met 8,1

Hoe ervaart u op dit moment het thuiswerken? (n=619)

0%

0%

1%

2%

2%

6%

11%

31%

31%

15%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gem:

8,1

19

Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die wel eens thuis werken.

Vergelijking april 2020

In april 2020 (tijdens Corona) gaf men het

thuiswerken een 7,1 als gemiddeld

rapportcijfer. Werknemers met een eigen

werkplek ter beschikking gaven toen een 7,3

ten opzichte van een 6,7 bij respondenten die

dit niet hadden.

Gem n

Financiële vergoeding voor benodigdheden tijdens thuis 

werken
8,2 360

Een aanspreekpunt voor vragen over thuiswerken 8,5 101

Wekelijks contact met mijn leidinggevende over mijn situatie 8,4 34

(extra) Verlof opnemen 9,0 6

Er werden geen maatregelen getroffen 7,9 214

Anders, namelijk: 8,4 28

Uitgesplitst op aangeboden persoonlijke maatregelen

Vergelijkingen groepen

In de tabellen onder aan de pagina en op de

volgende pagina staan verschillende

vergelijkingen.



SmartwayZ.NL

2.1 Thuiswerken

Respondenten die vaker thuiswerken geven hoger 

rapportcijfer

Hoe ervaart u op dit moment het thuiswerken?

Gem n

<35 jaar 7,8 43

35-44 jaar 8,2 119

45-54 jaar 8,1 205

55-64 jaar 8,1 219

>64 jaar 8,0 32

Gem n

0-1 7,1 122

1-2 8,3 170

2-3 8,3 196

3-4 8,4 76

4-5 8,7 47

5-5+ 9,3 8

Gem n

Kantoorfunctie 8,1 401

Management / directie 8,2 84

Overig 8,1 134

Gem n

Zelfde 8,0 281

Verschillend 8,2 282

20

Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die wel eens thuis werken.
Uitgesplitst op leeftijd Uitgesplitst op soort functie

Uitgesplitst op hoeveel dagen in 

de week thuis word gewerkt

Uitgesplitst op woonregio 

afgezet tegen werkregio 

Gem n

Toegang tot de systemen van 

mijn werk vanuit een externe 

locatie

8,1 578

(leen)Laptop 8,1 462

Digitaal vergadersysteem 8,1 412

Beeldscherm en/of 

laptophouder
8,1 384

Toetsenbord en/of muis 8,1 349

Aangepast bureau en/of 

bureaustoel
8,2 341

Headset 8,2 271

Er worden geen maatregelen 

aangeboden
8,2 15

Anders, namelijk: 8,5 26

Uitgesplitst op aangeboden maatregelen werkgever

Gem n

De faciliteiten die ik nu in huis heb 8,1 449

Meer overleggen telefonisch en/of 

online
8,2 380

Alle benodigde informatie digitaal 

(en op afstand) beschikbaar stellen
8,1 327

Meer afspraken telefonisch en/of 

online
8,1 305

Duidelijkere afspraken over één of 

meer thuiswerkdagen
8,4 272

Actief stimuleren van thuiswerken 8,1 149

Er zullen waarschijnlijk geen 

maatregelen blijven
8,5 33

Uitgesplitst op aangeboden maatregelen werkgever 

die in stand zijn gebleven
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2.1 Thuiswerken

Minder/ geen reistijd en meer focus/ concentratie 

voornaamste voordelen thuiswerken

Welke voordelen ervaart u tijdens het thuiswerken? Vul er minimaal 1 en 

maximaal 3 in (n=619)

77%

55%

48%

47%

21%

6%

6%

6%

1%

2%

Minder/ Geen reistijd

Meer focus en/of concentratie

Meer mogelijkheden om werk en privé te
combineren

Meer flexibiliteit

Meer (vrije) tijd

Meer energie

Meer comfort

Minder geld uitgeven (reiskosten, lunch
etc.)

Anders, namelijk:

Ik ervaar geen voordelen

21

Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die wel eens thuis werken.

Vergelijkingen groepen

In de tabellen op de volgende pagina staan

vergelijkingen met leeftijdscategorieën en de

woonregio afgezet tegen de werkregio.
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2.1 Thuiswerken

Minder/ geen reistijd en meer focus/ concentratie 

voornaamste voordelen thuiswerken

Welke voordelen ervaart u tijdens het thuiswerken? 

<35 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar >64 jaar

Minder/ Geen reistijd 65% 79% 79% 77% 78%

Meer focus en/of concentratie 49% 48% 55% 64% 38%

Meer mogelijkheden om werk en privé te combineren 40% 59% 54% 40% 41%

Meer flexibiliteit 56% 45% 48% 46% 31%

Meer (vrije) tijd 35% 28% 19% 16% 19%

Meer energie 7% 7% 6% 7% 3%

Meer comfort 5% 8% 7% 5% 3%

Minder geld uitgeven (reiskosten, lunch etc.) 2% 5% 5% 7% 6%

Anders, namelijk: 2% 0% 1% 1% 0%

Ik ervaar geen voordelen 2% 1% 0% 2% 13%

n 43 119 205 219 32

Zelfde Verschillend

67% 87%

64% 49%

47% 49%

48% 45%

19% 21%

7% 6%

7% 5%

3% 8%

1% 1%

3% 1%

n 281 282
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Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die wel eens thuis werken.

Uitgesplitst op leeftijd

Uitgesplitst op woonregio 

afgezet tegen werkregio 
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2.1 Thuiswerken

Minder sociaal contact meest ervaren nadeel tijdens 

thuiswerken

Welke nadelen ervaart u tijdens het thuiswerken? Vul er minimaal 1 en 

maximaal 3 in (n=619)

70%

21%

16%

14%

10%

7%

5%

0%

7%

16%

Minder sociaal contact

Minder mogelijkheden om werk en privé
te scheiden

Meer geld uitgeven (lunch, energie)

Minder structuur

Minder focus en/of concentratie

Minder comfort

Minder energie

Minder vrijheid

Anders, namelijk:

Ik ervaar geen nadelen
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Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die wel eens thuis werken.

Vergelijking april 2020

In april 2020 (tijdens Corona) gaf 82% van de

respondenten aan dat zij sociaal contact

missen bij het thuiswerken. 78% was toen

positief over het feit dat men geen reistijd had.

Toentertijd werd de werk en privé balans door

32% als negatief ervaren, 37% gaf aan de

balans juist positiever te ervaren.

Respondenten noemen onder 

meer dat ze minder bewegen, te 

lang door blijven werken, hogere 

energielasten hebben en minder 

contact hebben met collega’s

Vergelijkingen groepen

In de tabellen op de volgende pagina staan

vergelijkingen met leeftijdscategorieën en de

woonregio afgezet tegen de werkregio.
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2.1 Thuiswerken

Minder sociaal contact meest ervaren nadeel tijdens 

thuiswerken

Welke nadelen ervaart u tijdens het thuiswerken?

<35 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar >64 jaar

Minder sociaal contact 77% 66% 72% 71% 59%

Minder mogelijkheden om werk en privé te scheiden 35% 27% 18% 22% 6%

Meer geld uitgeven (lunch, energie) 16% 18% 18% 15% 6%

Minder structuur 19% 14% 17% 12% 13%

Minder focus en/of concentratie 19% 13% 11% 6% 16%

Minder comfort 14% 8% 7% 6% 3%

Minder energie 12% 4% 7% 2% 6%

Minder vrijheid 0% 1% 0% 0% 0%

Anders, namelijk: 2% 4% 9% 7% 13%

Ik ervaar geen nadelen 9% 20% 12% 17% 31%

n 43 119 205 219 32

Zelfde Verschillend

72% 71%

21% 23%

21% 12%

14% 14%

10% 10%

6% 8%

3% 6%

0% 0%

9% 6%

15% 16%

n 281 282
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Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die wel eens thuis werken.

Uitgesplitst op leeftijd

Uitgesplitst op woonregio 

afgezet tegen werkregio 
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2.1 Thuiswerken

Doordat men meer is gaan thuiswerken is ruim de helft hier positiever 

tegenaan gaan kijken, met name ook respondenten die vóór Corona nooit 

thuis werkten

Is uw mening over thuiswerken veranderd doordat u meer bent gaan 

thuiswerken? (n=619)

53%

7%

40%

Ik ben positiever gaan kijken naar
thuiswerken

Ik ben negatiever gaan kijken naar
thuiswerken

Mijn ervaring is niet veranderd

Nooit

Minder 

dan één 

keer per 

maand

Eén tot 

drie keer

per maand

Eén keer

per week

2 tot 3 keer 

per week

4 of meer

dagen per 

week

Ik ben positiever gaan kijken naar thuiswerken 61% 59% 51% 48% 29% 17%

Ik ben negatiever gaan kijken naar thuiswerken 5% 12% 7% 7% 10% 0%

Mijn ervaring is niet veranderd 34% 29% 42% 45% 61% 83%

n 192 129 85 152 49 12
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Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die wel eens thuis werken.

Vergelijking april 2020

In 2020 (tijdens Corona) gaf 43% aan, door de

ervaring met thuiswerken, positiever over

thuiswerken te zijn gaan denken.

Uitgesplitst op hoeveel dagen in de week thuis word gewerkt voor corona

Vergelijkingen groepen

In de tabel onder aan de pagina staat een

vergelijking met aantal dagen dat thuis werd

gewerkt voor de coronamaatregelen.
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2.1 Thuiswerken

Circa 30% werkte vóór het coronavirus minimaal 

wekelijks vanuit huis

Hoe vaak werkte u vanuit huis vóór het coronavirus en de maatregelen? 

(n=720)

40%

18%

12%

21%

7%

2%

Nooit

Minder dan één keer per maand

Eén tot drie keer per maand

Eén keer per week

2 tot 3 keer per week

4 of meer dagen per week

Kantoorfunctie
Management 

/ directie
Overig

Nooit 37% 26% 52%

Minder dan één keer per maand 22% 21% 10%

Eén tot drie keer per maand 12% 16% 11%

Eén keer per week 22% 22% 20%

2 tot 3 keer per week 6% 10% 7%

4 of meer dagen per week 2% 5% 1%

n 439 92 189
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Uitgesplitst op soort functie

Vergelijkingen groepen

In de tabel onder aan de pagina staat een

vergelijking met soort functie.
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2.1 Thuiswerken

Respondenten die vóór het coronavirus nooit thuiswerkten geven met 

name aan dat dit niet werd toegestaan door werkgever en dat 

werkzaamheden het niet toelieten

Waarom werkte u nooit thuis voor de maatregelen en het coronavirus? 

(n=285)

46%

27%

17%

10%

Dit werd niet toegestaan door mijn
werkgever

Mijn werkzaamheden lieten dit niet toe

Ik wilde niet thuiswerken

Anders, namelijk:
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Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die voor de coronamaatregelen

nooit thuis werkten.

Respondenten noemen met 

name dat ze hier niet over 

nagedacht hebben en dat het 

nooit aan de orde is geweest
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2.2 Gezondheid en productiviteit

Merendeel geeft aan dat het goed gaat met gezondheid, 

energie, fitheid, nachtrust en gemoedsrust

Hoe is het over het algemeen met uw …?

5%

5%

8%

5%

15%

25%

26%

26%

25%

65%

59%

55%

55%

58%

18%

11%

14%

11%

12%

Gezondheid (n=717)

Energie (n=717)

Fitheid (n=717)

Nachtrust (n=717)

Gemoedsrust (n=717)

Zeer slecht Slecht Neutraal Goed Zeer goed

Gem

Gezondheid 4,0

Energie 3,7

Fitheid 3,8

Nachtrust 3,7

Gemoedsrust 3,8

28

Vergelijking april 2020

In april 2020 (tijdens Corona) lagen de scores

voor ervaren gezondheid, energie, fitheid,

nachtrust en gemoedsrust op respectievelijk

4,1; 3,8; 3,8; 3,7; en 3,7 (minimum 1, maximum

5 schaalscore).

Vergelijkingen groepen

In de tabel op de volgende pagina staat een

vergelijking met het aantal dagen dat thuis

wordt gewerkt.
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2.2 Gezondheid en productiviteit

Merendeel geeft aan dat het goed gaat met gezondheid, 

energie, fitheid, nachtrust en gemoedsrust

Hoe is het over het algemeen met uw …?

Gezondheid Energie Fitheid Nachtrust Gemoedsrust

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-5+ 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-5+ 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-5+ 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-5+ 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-5+

Zeer 

slecht
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Slecht 1% 1% 3% 1% 4% 13% 5% 4% 5% 3% 6% 13% 4% 5% 6% 4% 9% 0% 11% 9% 7% 11% 2% 0% 5% 3% 4% 7% 4% 13%

Neutraal 13% 14% 18% 14% 13% 13% 25% 26% 27% 22% 17% 13% 20% 26% 28% 26% 28% 50% 22% 30% 23% 26% 30% 38% 29% 26% 23% 17% 28% 0%

Goed 66% 63% 64% 68% 72% 38% 60% 56% 59% 63% 66% 50% 63% 54% 50% 58% 57% 25% 58% 48% 62% 49% 60% 38% 52% 58% 61% 68% 51% 63%

Zeer

goed
20% 23% 15% 16% 11% 38% 11% 14% 8% 11% 11% 25% 13% 15% 15% 12% 6% 25% 7% 13% 9% 14% 9% 25% 13% 13% 12% 8% 17% 25%
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Uitgesplitst op hoeveel dagen in de week thuis word gewerkt
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2.2 Gezondheid en productiviteit

Grote meerderheid werkt vanuit huis productiever of 

even productief

In vergelijking met uw officiële werklocatie, hoe productief werkt u vanuit 

huis? (n=720)

6%

9%

28%

32%

25%

Veel minder productief

Iets minder productief

Ongeveer even productief

Iets meer productief

Veel meer productief

Nooit

Minder 

dan één 

keer per 

maand

Eén tot 

drie keer

per maand

Eén keer

per week

2 tot 3 keer

per week

4 of meer

dagen per 

week

13% 2% 1% 1% 2% 0%

9% 11% 15% 6% 4% 14%

28% 30% 25% 27% 29% 29%

27% 40% 32% 35% 31% 14%

23% 17% 27% 32% 35% 43%

n 285 132 88 152 49 14

Kantoorfunctie
Management 

/ directie
Overig

Veel minder productief 4% 2% 13%

Iets minder productief 10% 11% 6%

Ongeveer even productief 26% 29% 31%

Iets meer productief 34% 25% 28%

Veel meer productief 26% 33% 21%

n 439 92 189
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Uitgesplitst op soort functie Uitgesplitst op hoeveel dagen in de week thuis word gewerkt voor corona

Vergelijkingen groepen

In de tabel onder aan de pagina staat een

vergelijking met soort functie en aantal dagen

dat thuis werd gewerkt voor de

coronamaatregelen.
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2.2 Gezondheid en productiviteit

Circa een derde haalt thuis minder plezier uit het werk

In vergelijking met uw officiële werklocatie, hoeveel plezier haalt u uit uw 

werk vanuit huis? (n=720)

10%

22%

46%

15%

7%

Veel minder plezier in werk

Iets minder plezier in werk

Ongeveer evenveel plezier werk

Iets meer plezier in werk

Veel meer plezier in werk

Kantoorfunctie
Management / 

directie
Overig

Veel minder plezier in werk 9% 8% 14%

Iets minder plezier in werk 24% 23% 14%

Ongeveer evenveel plezier werk 43% 47% 55%

Iets meer plezier in werk 16% 16% 11%

Veel meer plezier in werk 8% 7% 6%

n 439 92 189
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Vergelijking april 2020

In april 2020 (tijdens Corona) gaf een derde

aan productiever te zijn thuis, tegelijkertijd gaf

ook een derde aan juist minder productief te

zijn. Toentertijd gaf 52% aan minder plezier te

halen uit het werken vanuit huis.

Uitgesplitst op soort functie

Vergelijkingen groepen

In de tabel onder aan de pagina staat een

vergelijking met soort functie.
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2.2 Gezondheid en productiviteit

Thuiswerkers werken gemiddeld 6,9 uur op een gemiddelde 

thuiswerkdag, in 90% van de gevallen gelijk of meer dan op de 

werklocatie

Hoe veel uur werkt u thuis op een gemiddelde dag? (n=720)

32

Gem:

6,9

Is dit meer, minder of gelijk aan de uren die u normaal gesproken per 

dag op officiële werklocatie werkt? (n=720)

10%

70%

20%

Ik werk nu minder

Ik werk een gelijk aantal uren

Ik werk nu meer
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2.3 Werkgever

Werkgevers/ opdrachtgevers bieden met name toegang tot systeem en 

laptops om goed thuis te kunnen werken, voor respondenten die 0-1 dag 

thuiswerken liggen de percentages lager

Welke maatregelen biedt uw werkgever/opdrachtgever aan om goed 

thuis te kunnen werken? (n=720)

87%

70%

61%

56%

52%

49%

41%

7%

6%

Toegang tot de systemen van mijn werk
vanuit een externe locatie

(leen)Laptop

Digitaal vergadersysteem

Beeldscherm en/of laptophouder

Toetsenbord en/of muis

Aangepast bureau en/of bureaustoel

Headset

Er worden geen maatregelen
aangeboden

Anders, namelijk:
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Respondenten noemen onder 

meer dat ze een budget 

beschikbaar kregen om de 

thuiswerkplek in te richten

Vergelijking april 2020

In april 2020 (tijdens Corona) had 89% van de

respondenten toegang tot de interne systemen

van het werk en had 60% een laptop

beschikbaar.
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2.3 Werkgever

Ruim de helft krijgt financiële vergoeding voor 

benodigdheden tijdens thuis werken

Welke persoonlijke maatregelen of afspraken worden er door uw 

werkgever/opdrachtgever aangeboden om thuis te kunnen werken? (n=720)

53%

15%

6%

1%

38%

6%

Financiële vergoeding voor
benodigdheden tijdens thuis werken

Een aanspreekpunt voor vragen over
thuiswerken

Wekelijks contact met mijn
leidinggevende over mijn situatie

(extra) Verlof opnemen

Er werden geen maatregelen getroffen

Anders, namelijk:
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Vergelijking april 2020

Wat betreft persoonlijke maatregelen ontving in

2020 11% een financiële vergoeding en had

40% een aanspreekpunt voor vragen over het

thuiswerken.

Respondenten noemen onder 

meer een kleine 

thuiswerkvergoeding die ze per 

thuiswerkdag krijgen
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2.3 Werkgever

Twee derde gebruikt momenteel zelfde faciliteiten die werkgever/ 

opdrachtgever tijdens coronaperiode heeft aangeboden

Welke maatregelen die uw werkgever/opdrachtgever tijdens de 

coronaperiode zijn aangeboden, zijn in stand gebleven? (n=720)

65%

56%

49%

45%

39%

21%

12%

De faciliteiten die ik nu in huis heb

Meer overleggen telefonisch en/of online

Alle benodigde informatie digitaal (en op
afstand) beschikbaar stellen

Meer afspraken telefonisch en/of online

Duidelijkere afspraken over één of meer
thuiswerkdagen

Actief stimuleren van thuiswerken

Er zullen waarschijnlijk geen
maatregelen blijven

35
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2.4 Mobiliteit

Respondenten die in een andere regio werken dan wonen reisden voor de 

coronamaatregelen vaker met auto of trein naar hun werk

Hoe reisde u voor de coronamaatregelen meestal naar uw werk? (n=720)

63%

14%

10%

9%

1%

1%

1%

1%

Auto

Fiets

Trein

Elektrische fiets (e-bike)

Lopend

Bus

Motor

Anders

Zelfde Verschillend

52% 73%

24% 5%

6% 15%

14% 4%

2% 0%

1% 1%

0% 1%

1% 1%

n 346 309

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-5+

Auto 59% 65% 70% 58% 68% 50%

Fiets 17% 15% 10% 11% 15% 0%

Trein 8% 11% 12% 17% 6% 13%

Elektrische fiets (e-bike) 13% 6% 7% 12% 4% 0%

Lopend 2% 0% 1% 0% 2% 25%

Bus 0% 0% 1% 3% 4% 0%

Motor 0% 2% 0% 0% 0% 0%

Anders 0% 1% 0% 0% 0% 13%

n 122 170 196 76 47 8
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Vergelijkingen groepen

In de tabellen onder aan de pagina staan

vergelijkingen met dagen thuiswerken en de

woonregio afgezet tegen de werkregio.

Uitgesplitst op hoeveel dagen in de week thuis word gewerkt

Uitgesplitst op woonregio 

afgezet tegen werkregio 
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2.4 Mobiliteit

Momenteel reizen respondenten die in een andere regio werken dan wonen 

vaker met de auto en trein, respondenten die in dezelfde regio wonen en 

werken reizen vaker per (elektrische) fiets naar het werk

U heeft aangegeven nog af en toe naar het werk te reizen. Hoe reist u 

meestal naar uw werk? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=584)

66%

19%

16%

13%

3%

2%

2%

1%

Auto

Fiets

Elektrische fiets (e-bike)

Trein

Bus

Motor

Lopend

Anders

37

Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die deels thuiswerken.

Vergelijking april 2020

In april 2020 (tijdens Corona) reisde 71% van

de respondenten die nog wel (deels) op locatie

werkten met de auto, 22% reisde met de fiets of

e-bike en 4% nam het openbaar vervoer.

Vergelijkingen groepen

In de tabellen op de volgende pagina staan

vergelijkingen met dagen thuiswerken, de

woonregio afgezet tegen de werkregio en hoe

er voor de coronamaatregelen naar het werk

werd gereisd.
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2.4 Mobiliteit

Momenteel reizen respondenten die in een andere regio werken dan wonen 

vaker met de auto en trein, respondenten die in dezelfde regio wonen en 

werken reizen vaker per (elektrische) fiets naar het werk

U heeft aangegeven nog af en toe naar het werk te reizen. Hoe reist u 

meestal naar uw werk?

Auto Fiets Trein
Elektrische fiets

(e-bike)
Lopend Bus Motor Anders

Auto 93% 18% 19% 15% 17% 40% 0% 0%

Fiets 7% 83% 19% 4% 0% 40% 33% 50%

Elektrische fiets (e-bike) 10% 5% 5% 96% 0% 0% 0% 0%

Trein 4% 6% 79% 6% 17% 0% 0% 0%

Bus 2% 3% 5% 4% 0% 40% 0% 0%

Motor 2% 1% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Lopend 0% 4% 0% 0% 83% 20% 0% 50%

Anders 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%

n 380 78 62 48 6 5 3 2

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-5+

Auto 61% 62% 73% 65% 79% 50%

Fiets 21% 23% 15% 13% 21% 0%

Elektrische fiets (e-bike) 22% 16% 12% 21% 0% 0%

Trein 7% 11% 16% 12% 18% 50%

Bus 2% 2% 4% 4% 4% 0%

Motor 2% 3% 2% 0% 0% 0%

Lopend 2% 2% 1% 3% 0% 50%

Anders 0% 0% 1% 3% 0% 0%

n 122 170 194 68 28 2

Zelfde Verschillend

Auto 53% 78%

Fiets 31% 8%

Elektrische fiets (e-bike) 25% 7%

Trein 8% 16%

Bus 2% 5%

Motor 2% 2%

Lopend 3% 1%

Anders 1% 0%

n 260 274
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Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die deels thuiswerken.

Uitgesplitst op hoeveel dagen in de week thuis word gewerkt
Uitgesplitst op woonregio afgezet tegen werkregio 

Uitgesplitst op hoe er voor corona naar het werk gereisd werd
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2.4 Mobiliteit

Circa twee derde geeft aan dat reiservaring naar het 

werk niet is veranderd sinds coronaperiode

Is uw ervaring met reizen naar het werk veranderd sinds de 

coronaperiode? (n=720)

14%

21%

65%

Ik ben positiever over mijn reiservaring

Ik ben negatiever over mijn reiservaring

Mijn ervaring is niet veranderd

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-5+

Ik ben positiever over mijn reiservaring 13% 17% 14% 17% 15% 25%

Ik ben negatiever over mijn reiservaring 16% 18% 27% 30% 26% 38%

Mijn ervaring is niet veranderd 70% 65% 60% 53% 60% 38%

n 122 170 196 76 47 8

Zelfde Verschillend

Ik ben positiever over mijn reiservaring 17% 10%

Ik ben negatiever over mijn reiservaring 16% 28%

Mijn ervaring is niet veranderd 68% 61%

n 346 309
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Uitgesplitst op hoeveel dagen in de week thuis word gewerkt

Uitgesplitst op woonregio afgezet tegen werkregio 

Vergelijkingen groepen

In de tabellen onder aan de pagina staan

vergelijkingen met dagen thuiswerken en de

woonregio afgezet tegen de werkregio.
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2.4 Mobiliteit

Drukte op de weg en reistijd voornaamste factoren 

voor negatievere reiservaring deel respondenten

Welk van onderstaande factoren zijn hierop van invloed? Vul er minimaal 

1 en maximaal 3 in. (n=254)

56%

40%

24%

23%

4%

2%

2%

1%

28%

73%

66%

38%

17%

18%

7%

5%

1%

12%

Reistijd

Drukte op de weg

Reiskosten

Reiscomfort

Gedrag van mijn
medereizigers

Veiligheid

Verkeersmaatregelen

Informatievoorziening

Anders, namelijk:

Ik ben positiever over mijn
reiservaring

Ik ben negatiever over mijn
reiservaring
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Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die een negatievere of

positievere ervaring hebben met het reizen

naar het werk sinds de coronaperiode.

Vergelijking april 2020

In april 2020 (tijdens Corona) gaf meer dan de

helft van de reizigers die (af en toe) ritten voor

het werk maakte aan dat zij de ritten beter

waren gaan waarderen ten opzichte van de

periode daarvoor. De afwezigheid van drukte

op de weg/ gedrag van medereizigers (95%) en

een verbetering van de reistijd (73%) waren

toentertijd voor de respondenten de

belangrijkste factoren voor de positievere

waardering.

Respondenten noemen onder 

meer de drukte in de trein, 

gezondheidsredenen en de 

milieubelasting van het reizen

Vergelijkingen groepen

In de tabellen op de volgende pagina staan

vergelijkingen met woonregio afgezet tegen de

werkregio.
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2.4 Mobiliteit

Drukte op de weg en reistijd voornaamste factoren 

voor negatievere reiservaring deel respondenten

Welk van onderstaande factoren zijn hierop van invloed?

Ik ben 

positiever over 

mijn

reiservaring

Ik ben 

negatiever

over mijn

reiservaring

Reistijd 69% 72%

Drukte op de weg 47% 70%

Reiskosten 28% 40%

Reiscomfort 25% 18%

Gedrag van mijn medereizigers 0% 16%

Veiligheid 0% 6%

Verkeersmaatregelen 0% 3%

Informatievoorziening 0% 2%

Anders, namelijk: 28% 10%

n 32 87

Ik ben 

positiever

over mijn

reiservaring

Ik ben 

negatiever

over mijn

reiservaring

Reistijd 45% 78%

Drukte op de weg 40% 61%

Reiskosten 22% 31%

Reiscomfort 19% 17%

Gedrag van mijn medereizigers 5% 22%

Veiligheid 2% 7%

Verkeersmaatregelen 3% 9%

Informatievoorziening 2% 0%

Anders, namelijk: 31% 13%

n 58 54
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Deze vraag is alleen beantwoord door de

respondenten die een negatievere of

positievere ervaring hebben met het reizen

naar het werk sinds de coronaperiode.

Woonregio hetzelfde als werkregio Woonregio verschilt van werkregio



Bijlagen
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Bijlage I

0%

0%

2%

5%

13%

80%

0%

Geen onderwijs

Basisonderwijs of lager onderwijs

LBO / MAVO / VMBO

VWO / HAVO

MBO

WO / HBO

Overig

61%

13%

4%

4%

4%

4%

1%

0%

9%

Kantoorfunctie

Management / directie

Onderwijs

Buitendienst

Zorgfunctie

Onderzoek

Productiewerk

Baliefunctie

Anders, namelijk:

Wat is de hoogste opleiding die u hebt voltooid? (n=720) In welke functiegroep is uw functie het beste in te delen? 

(n=720)
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Bijlage I

7%

29%

11%

35%

17%

Hart van Brabant

Noord-oost Brabant

West Brabant

Zuid-oost Brabant

Overige regio

7%

27%

9%

34%

22%

Hart van Brabant

Noord-oost Brabant

West Brabant

Zuid-oost Brabant

Overige regio

Woonregio (n=720)
Werkregio (n=720)
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53%

47%

Zelfde

Verschillend

Woonregio afgezet tegen werkregio (n=655)
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8%

19%

33%

35%

6%

<35 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

>64 jaar

Leeftijd (n=720)

95%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

Baan (in loondienst)

Zelfstandig ondernemer

Student

Huisvrouw/huisman

Werkzoekend/ arbeidsongeschikt
of anders uitkeringsgerechtigd

Gepensioneerd/vut

Anders, namelijk:

Wat is voor u het meest van toepassing? (n=720)
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Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar

de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de populatie.

In kwantitatief onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een

statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze niet

door toeval wordt veroorzaakt. Het betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd

als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te gaan van

een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake van een

betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek

op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de

uitkomsten in 95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden

aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge

van bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale

populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef.

Concreet: indien een onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat

50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een bepaald

aspect, dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 5% boven of 5%

onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge van 5% is

gangbaar en algemeen geaccepteerd bij (statistisch) kwantitatief

onderzoek.

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (720)

kunnen met 95% betrouwbaarheid en 3,59% nauwkeurigheid uitspraken

worden gedaan op een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en

nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.

Bijlage II - Onderzoeksverantwoording

Bijlage II 46
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