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Nederlandstaligeȱsamenvattingȱ
(summaryȱinȱDutchȱlanguage)ȱ
ȱ
ȱ
Reizenȱ isȱ inȱ deȱ afgelopenȱ eeuwenȱ sneller,ȱ veiliger,ȱ comfortabeler,ȱ
betrouwbaarder,ȱ efficiënterȱ inȱ hetȱ gebruikȱ vanȱ energie,ȱ maarȱ bovenal,ȱ veelȱ
goedkoperȱgeworden.ȱDezeȱontwikkelingenȱwerdenȱvooralȱveroorzaaktȱdoorȱdeȱ
vooruitgangȱ vanȱ deȱ wetenschapȱ enȱ techniek.ȱ Deȱ meerȱ recenteȱ opkomstȱ vanȱ
informatietechnologieȱ draagtȱ verderȱ bijȱ aanȱ dezeȱ ontwikkelingenȱ door,ȱ
bijvoorbeeld,ȱ moderneȱ satellietȱ gestuurdeȱ navigatiesystemenȱ waardoorȱ
automobilistenȱ efficiënterȱ enȱ metȱ minderȱ stressȱ complexeȱ routesȱ kunnenȱ
volgen.ȱ Deȱ technologieȱ zalȱ zichȱ ookȱ blijvenȱ ontwikkelenȱ inȱ deȱ toekomst.ȱ Ditȱ
proefschriftȱdraagtȱbijȱaanȱeenȱbetereȱkennisȱvanȱdeȱeconomischeȱgevolgenȱvanȱ
dezeȱ technologischeȱ ontwikkelingenȱ enȱ aanȱ eenȱ betereȱ onderbouwingȱ vanȱ hetȱ
hedendaagseȱtransportbeleid.ȱ
Doorȱ deȱ toenameȱ vanȱ deȱ bevolkingȱ enȱ deȱ welvaartȱ vanȱ huishoudensȱ isȱ
zowelȱ hetȱ aantalȱ verplaatsingenȱ alsȱ deȱ gemiddeldeȱ lengteȱ vanȱ verplaatsingenȱ
sterkȱtoegenomenȱinȱdeȱlaatsteȱjaren.ȱHierdoorȱnemenȱdeȱuitgavenȱaanȱvervoerȱ
eenȱbelangrijkȱdeelȱvanȱhetȱhuishoudȬȱenȱtijdbudgetȱin,ȱenȱspenderenȱoverhedenȱ
eenȱ substantieelȱ deelȱ vanȱ deȱ belastinginkomstenȱ aanȱ infrastructuur.ȱ Ondanksȱ
deȱontwikkelingenȱopȱditȱgebiedȱvanȱdeȱafgelopenȱeeuwen,ȱspelenȱerȱnogȱsteedsȱ
problemenȱ opȱ hetȱ gebiedȱ vanȱ vervoerȱ enȱ infrastructuurȱ dieȱ sterkȱ lijkenȱ opȱ deȱ
problemenȱ vanȱ honderdȱ jaarȱ geleden.ȱ Milieuoverlastȱ veroorzaaktȱ doorȱ groteȱ
hoeveelhedenȱ paardenmestȱ isȱ vervangenȱ doorȱ zorgenȱ overȱ luchtvervuilingȱ enȱ
geluidsoverlast.ȱ Congestieȱ isȱ deȱ afgelopenȱ decenniaȱ toegenomenȱ enȱ
verkeersveiligheidȱ blijftȱ eenȱ puntȱ vanȱ zorg.ȱ Privatiseringȱ vanȱ transportȬȱ enȱ
vervoersfaciliteiten,ȱ enȱ reguleringȱ vanȱ privateȱ transportbedrijvenȱ wakkerenȱ
vaakȱ felleȱ publiekeȱ debattenȱ aanȱ omdatȱ deȱ uitkomstenȱ vanȱ dergelijkeȱ
maatregelenȱ nietȱ altijdȱ goedȱ teȱ voorspellenȱ zijn,ȱ enȱ voorȱ sommigeȱ partijenȱ
positiefȱ maarȱ voorȱ andereȱ partijenȱ negatiefȱ uitȱ kunnenȱ pakken.ȱ Alhoewelȱ
technici,ȱ stadsplanners,ȱ maarȱ ookȱ economen,ȱ hebbenȱ bijgedragenȱ aanȱ eenȱ
verbeterdeȱ efficiëntieȱ vanȱ transport,ȱ blijvenȱ deȱ aanhoudendeȱ uitdagingenȱ
vragenȱomȱinnovatieveȱoplossingen.ȱ
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Inȱ ditȱ proefschriftȱ wordt,ȱ vanuitȱ eenȱ economischeȱ invalshoek,ȱ eenȱ aantalȱ
intrigerendeȱ beleidsmaatregelenȱ tenȱ aanzienȱ vanȱ vervoerȱ enȱ transportȱ
onderzochtȱdieȱsamenhangenȱmetȱdeȱopkomstȱvanȱinformatietechnologieȱzoalsȱ
hetȱ

internet,ȱ

draadlozeȱ

communicatieȱ

enȱ

efficiëntereȱ

realtimeȱ

meetmogelijkheden.ȱ Deȱ keuzeȱ voorȱ deȱ beleidsmaatregelenȱ dieȱ inȱ ditȱ
proefschriftȱ wordenȱ onderzocht,ȱ zijnȱ deelsȱ ingegevenȱ doorȱ deȱ aspiratieȱ omȱ
eerderȱaangetoondeȱhiatenȱinȱdeȱonderzoeksagendaȱopȱteȱvullen.ȱOf,ȱenȱonderȱ
welkeȱ omstandighedenȱ dezeȱ technologieȬgedrevenȱ maatregelenȱ leidenȱ totȱ
maatschappelijkȱ wenselijkeȱ veranderingenȱ inȱ reisgedragȱ vanȱ individuenȱ isȱ deȱ
kernvraagȱdieȱinȱvierȱhoofdstukkenȱinȱditȱproefschriftȱonderzochtȱwordt.ȱ
Inȱ hoofdstukȱ 2ȱ wordenȱ deȱ effectenȱ geanalyseerdȱ vanȱ telewerkenȱ opȱ deȱ
kostenȱ vanȱ woonȬwerkverkeerȱ alsȱ erȱ sprakeȱ isȱ vanȱ verkeerscongestie.ȱ
Telewerkenȱ wordtȱ gedefinieerdȱ alsȱ eenȱ regelingȱ waarbijȱ deȱ werknemerȱ eenȱ
gedeelteȱvanȱzijnȱwerktakenȱthuisȱkanȱuitvoeren.ȱInȱtegenstellingȱtotȱdeȱmeesteȱ
onderzoekenȱdieȱgerichtȱzijnȱopȱdeȱeconomischeȱeffectenȱvanȱeenȱvolledigeȱdagȱ
telewerken,ȱ isȱ ditȱ hoofdstukȱ gerichtȱ opȱ deȱ effectenȱ van,ȱ hetȱ empirischȱ
relevantere,ȱtelewerkenȱperȱdagdeelȱopȱhetȱwoonȬwerkverkeer.ȱDitȱbetekentȱdatȱ
eenȱwerknemerȱeenȱgedeelteȱvanȱdeȱdagȱofȱeenȱaantalȱuurȱinȱdeȱochtendȱthuisȱ
werktȱ omȱ deȱ ochtendspitsȱ teȱ mijden.ȱ Deȱ mogelijkhedenȱ voorȱ thuiswerkenȱ alsȱ
gevolgȱ vanȱ ondersteunendeȱ technologieȱ voorȱ telewerken,ȱ zoalsȱ computersȱ enȱ
internet,ȱ beïnvloedtȱ hetȱ nutȱ datȱ eenȱ individuȱ kanȱ ontlenenȱ aanȱ hetȱ spenderenȱ
vanȱmeerȱtijdȱthuis,ȱwatȱvanȱinvloedȱkanȱzijnȱopȱdeȱkeuzeȱvanȱdeȱvertrektijdȱomȱ
naarȱhetȱwerkȱteȱgaan.ȱ
Hetȱ blijktȱ datȱ eenȱ individuȱ dieȱ deȱ beschikkingȱ heeftȱ overȱ deȱ technologieȱ
dieȱ telewerkenȱ mogelijkȱ maakt,ȱ deȱ neigingȱ heeftȱ omȱ eenȱ latereȱ vertrektijdȱ teȱ
kiezenȱ danȱ andersȱ hetȱ gevalȱ zouȱ zijn.ȱ Ditȱ isȱ nietȱ alleenȱ gunstigȱ voorȱ deȱ
telewerker,ȱmaarȱkanȱookȱwelvaartȱverhogendȱzijnȱvoorȱweggebruikersȱdieȱnietȱ
deȱ mogelijkheidȱ totȱ telewerkenȱ hebbenȱ omdatȱ erȱ minderȱ congestieȱ is.ȱ Echter,ȱ
hoeȱ groterȱ hetȱ aantalȱ weggebruikersȱ datȱ kanȱ telewerkenȱ enȱ deȱ reisȱ naarȱ hetȱ
werkȱuitsteltȱtotȱeenȱlaterȱtijdstip,ȱhoeȱmeerȱdeȱochtendspitsȱzichȱverplaatstȱnaarȱ
eenȱlaterȱtijdstip.ȱDeȱmaatschappelijkeȱbatenȱvanȱdeȱspreidingȱvanȱpreferentiesȱ
kunnenȱdanȱafnemenȱalsȱhetȱaantalȱtelewerkersȱtoeneemt.ȱDitȱresultaatȱlaatȱzienȱ
dat,ȱ bijȱ deȱ afwezigheidȱ vanȱ eenȱ optimaleȱ congestieheffing,ȱ erȱ eenȱ optimaalȱ
niveauȱisȱwaarbijȱhetȱgebruikȱvanȱtechnologieȱvoorȱtelewerkenȱwordtȱtoegepast,ȱ
enȱdatȱbovenȱditȱniveau,ȱzelfsȱalsȱerȱgeenȱkostenȱaanȱverbondenȱzijn,ȱhetȱgebruikȱ
vanȱ telewerkenȱ maatschappelijkȱ nadeligȱ kanȱ zijn.ȱ Hierdoorȱ kanȱ hetȱ aanbiedenȱ
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vanȱ deȱ technologieȱ voorȱ telewerkenȱ inȱ eenȱ privateȱ monopolistischeȱ marktȱ eenȱ
hogereȱ maatschappelijkeȱ welvaartȱ opleverenȱ danȱ hetȱ aanbodȱ inȱ eenȱ perfectȱ
competitieveȱmarkt,ȱookȱalȱlevertȱditȱrestrictiesȱop.ȱ
Ditȱ

resultaatȱ

benadruktȱ

datȱ

secondȬbestȱ

oplossingenȱ

voorȱ

transportproblemenȱ metȱ eenȱ zekereȱ mateȱ vanȱ terughoudendheidȱ toegepastȱ
moetenȱ wordenȱ omdatȱ erȱ onverwachteȱ effectenȱ kunnenȱ ontstaan.ȱ Inȱ hetȱ
algemeenȱ ontstaatȱ congestieȱ inȱ hetȱ wegennetwerkȱ alsȱ teȱ veelȱ reizigersȱ opȱ
hetzelfdeȱmomentȱopȱdezelfdeȱplekȱoverȱeenȱwegȱmetȱbeperkteȱcapaciteitȱrijden.ȱ
Eenȱoplossingȱvoorȱcongestieȱisȱomȱdeȱtoestroomȱvanȱvoertuigenȱteȱspreidenȱinȱ
termenȱ vanȱ tijdȱ ofȱ plaats.ȱ Telewerkenȱ perȱ dagdeelȱ leidtȱ erȱ toeȱ datȱ reizigersȱ deȱ
keuzeȱvanȱhunȱvertrektijdȱheroverwegenȱenȱdeȱochtendspitsȱmijdenȱdoorȱlaterȱ
teȱ reizen.ȱ Echter,ȱ alsȱ teȱ veelȱ reizigersȱ dezelfdeȱ overwegingȱ maken,ȱ kunnenȱ deȱ
opstoppingenȱ opȱ hetȱ wegennetwerkȱ groterȱ wordenȱ opȱ eenȱ anderȱ tijdstip.ȱ
Alhoewelȱ deȱ huidigeȱ omvangȱ vanȱ telewerkenȱ nietȱ voldoendeȱ isȱ omȱ totȱ
dergelijkeȱproblemenȱteȱleiden,ȱmoetȱefficiëntȱbeleidȱrekeningȱhoudenȱmetȱdezeȱ
toekomstigeȱ effectenȱ bijȱ hetȱ promotenȱ vanȱ telewerkenȱ omȱ congestieȱ tegenȱ teȱ
gaan.ȱ
Inȱ hoofdstukȱ 3ȱ wordenȱ deȱ langetermijnȱ economischeȱ interactiesȱ tussenȱ
woonȬwerkverkeer,ȱinclusiefȱdeȱkeuzeȱvanȱhetȱtijdstipȱvanȱdeȱreis,ȱenȱstedelijkeȱ
ontwikkelingȱ geanalyseerd.ȱ Inȱ ditȱ hoofdstukȱ wordt,ȱ alsȱ eersteȱ inȱ deȱ literatuur,ȱ
eenȱ economischȱ modelȱ gecreëerdȱ waarinȱ deȱ tijdstipkeuzeȱ enȱ locatiekeuzeȱ vanȱ
individuenȱ onderlingȱ afhankelijkȱ zijn.ȱ Inȱ ditȱ modelȱ wordtȱ uitgegaanȱ vanȱ eenȱ
stadȱmetȱeenȱcentraalȱgelegenȱzakenwijk,ȱmetȱdaaromheenȱwoonwijken.ȱInȱhetȱ
modelȱwordtȱaangenomenȱdatȱdeȱtoegangswegȱnaarȱdeȱzakenwijkȱeenȱbottleneckȱ
is.ȱ Deȱ vertrektijdȱ vanȱ werknemers,ȱ deȱ woonlocatie,ȱ enȱ deȱ omvangȱ vanȱ
woningenȱwordenȱendogeenȱinȱhetȱmodelȱbepaald.ȱȱ
Deȱ resultatenȱ vanȱ ditȱ modelȱ latenȱ zienȱ datȱ deȱ afwezigheidȱ vanȱ congestieȱ
doorȱoptimaleȱtolheffingȱerȱtoeȱleidtȱdatȱwerknemersȱmeerȱtijdȱthuisȱbestedenȱenȱ
daardoorȱgrotereȱhuizenȱhebben,ȱwaardoorȱstedenȱzichȱuitbreidenȱopȱdeȱlangeȱ
termijn.ȱ Omȱ totȱ dezeȱ conclusieȱ teȱ komen,ȱ isȱ erȱ inȱ hetȱ modelȱ inȱ hoofdstukȱ 3ȱ
gekekenȱ hoeȱ deȱ hoeveelheidȱ tijdȱ dieȱ eenȱ werknemerȱ thuisȱ enȱ inȱ deȱ autoȱ
besteedt,ȱ verandertȱ bijȱ deȱ invoeringȱ vanȱ congestieheffingen.ȱ Deȱ tijdȱ dieȱ thuisȱ
gespendeerdȱwordtȱneemtȱtoeȱomdatȱwerknemersȱgeenȱtijdȱmeerȱbestedenȱinȱdeȱ
file.ȱEenȱbelangrijkeȱaannameȱdieȱinȱhetȱmodelȱwordtȱgeïntroduceerdȱisȱdat,ȱalsȱ
alleȱ andereȱ factorenȱ constantȱ blijven,ȱ iemandȱ meerȱ nutȱ ontleentȱ aanȱ deȱ
additioneleȱtijdȱdieȱthuisȱbesteedȱwordtȱnaarȱmateȱhetȱhuisȱwaarȱiemandȱwoontȱ
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groterȱis.ȱDusȱalsȱeenȱwerknemerȱinȱdeȱochtendȱmeerȱtijdȱthuisȱbesteedt,ȱdanȱisȱ
haarȱvraagȱnaarȱeenȱgroterȱhuisȱhoger.ȱAlhoewelȱditȱeffectȱrelatiefȱkleinȱkanȱzijnȱ
opȱindividueelȱniveau,ȱkanȱhetȱeffectȱopȱdeȱlangeȱtermijnȱmerkbaarȱzijnȱvoorȱdeȱ
heleȱ stad.ȱ Hetȱ tegenovergesteldeȱ wordtȱ vaakȱ gevondenȱ inȱ stedelijkeȱ modellenȱ
waarinȱdeȱcongestieȱopȱeenȱconstantȱniveauȱwordtȱverondersteldȱgedurendeȱdeȱ
heleȱ dag,ȱ aangezienȱ dezeȱ modellenȱ voorspellenȱ datȱ deȱ dichtheidȱ vanȱ stedenȱ
toeneemtȱ doorȱ tolheffingen.ȱ Ondanksȱ dezeȱ verschillenȱ inȱ resultatenȱ zijnȱ erȱ
overeenkomstenȱ metȱ andereȱ studiesȱ dieȱ aantonenȱ datȱ verbeteringȱ vanȱ hetȱ
stedelijkeȱ vervoer,ȱ zoalsȱ meerȱ capaciteitȱ ofȱ goedkopereȱ vormenȱ vanȱ transport,ȱ
leidtȱtotȱuitbreidingȱvanȱsteden.ȱȱ
Verkeerscongestieȱ isȱ voornamelijkȱ eenȱ stedelijkȱ probleem,ȱ vooralȱ deȱ
congestieȱ dieȱ gerelateerdȱ isȱ aanȱ deȱ avondȬȱ enȱ ochtendspitsȱ dieȱ veroorzaaktȱ
wordtȱ doorȱ woonȬwerkverkeer.ȱ Uitȱ eerdereȱ studiesȱ wetenȱ weȱ datȱ
transportkostenȱ deȱ structuurȱ vanȱ stedenȱ beïnvloeden,ȱ enȱ ditȱ feitȱ wordtȱ ookȱ
onderschrevenȱinȱditȱ proefschrift.ȱBelangrijkerȱnogȱisȱdatȱeenȱ meerȱrealistischeȱ
benaderingȱvanȱverkeerscongestieȱdoorȱrekeningȱteȱhoudenȱmetȱdeȱdynamischeȱ
aardȱvanȱcongestieȱlaatȱzienȱdatȱefficiënterȱtransportȱdoorȱfirstȬbestȱtolheffingenȱ
kanȱ leidenȱtotȱ grotereȱstedenȱ enȱmeerȱ welvaart,ȱzoalsȱbijvoorbeeldȱ ookȱbereiktȱ
wordtȱ doorȱ hetȱ vergrotenȱ vanȱ deȱ transportcapaciteitȱ ofȱ hetȱ voorzienȱ inȱ
goedkopereȱ vormenȱ vanȱ transport.ȱ Ditȱ isȱ nogȱ eenȱ redenȱ voorȱ stedelijkeȱ
vervoersautoriteitenȱ omȱ hetȱ invoerenȱ vanȱ congestieheffingenȱ teȱ steunenȱ alsȱ
beleidsmiddelȱomȱcongestieȱtegenȱteȱgaan.ȱȱ
Hoofdstukȱ 4ȱ isȱ gerichtȱ opȱ deȱ welvaartseffectenȱ vanȱ hetȱ verstrekkenȱ vanȱ
verkeersinformatieȱ aanȱ automobilisten.ȱ Alhoewelȱ zowelȱ privateȱ alsȱ publiekeȱ
bedrijvenȱ verkeersinformatieȱ kunnenȱ verstrekkenȱ aanȱ automobilisten,ȱ isȱ hetȱ
nietȱduidelijkȱinȱwelkeȱmateȱdezeȱmarktwerkingȱmaatschappelijkȱvoordeligȱisȱinȱ
eenȱ marktȱ waarinȱ hetȱ beheerȱ vanȱ hetȱ wegennetwerkȱ inȱ handenȱ isȱ vanȱ eenȱ
afzonderlijkeȱ partij.ȱ Inȱ ditȱ hoofdstukȱ wordtȱ eenȱ simpelȱ microȬeconomischȱ
modelȱ toegepast,ȱ metȱ eenȱ elastischeȱ vraagȱ naarȱ reizenȱ enȱ stochastischeȱ
transportkosten,ȱ omȱ eenȱ endogeneȱ vraagȱ naarȱ verkeersinformatieȱ afȱ teȱ leiden.ȱ
Winstmaximaliserendeȱ prijsstrategieënȱ vanȱ deȱ informatieverstrekkerȱ enȱ deȱ
wegbeheerderȱ zijnȱ onderlingȱ afhankelijkȱ omdatȱ zowelȱ deȱ tolȱ alsȱ deȱ prijsȱ vanȱ
verkeersinformatieȱ hetȱ aantalȱ automobilistenȱ opȱ deȱ wegȱ kanȱ beïnvloeden,ȱ enȱ
dusȱdeȱomvangȱvanȱdeȱmarktȱenȱdeȱpotentiëleȱwinst.ȱȱ
Hetȱ blijktȱ datȱ hetȱ verstorendeȱ welvaartseffectȱ vanȱ eenȱ monopolistischeȱ
marktȱvoorȱverkeersinformatieȱrelatiefȱkleinȱis.ȱBijȱeenȱevenwichtȱinȱdeȱmarkt,ȱisȱ
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deȱprijsstrategieȱvanȱdeȱinformatieverstrekkerȱomȱzichȱhetȱconsumentensurplusȱ
toeȱ teȱ eigenenȱ vanȱ dieȱ automobilistenȱ dieȱ reizenȱ zelfsȱ wanneerȱ deȱ
vervoerskostenȱ hoogȱ zijn.ȱ Hetȱ monopolistischeȱ prijsverschilȱ wordtȱ dusȱ
herverdeeldȱ

vanȱ

deȱ

consumentenȱ

naarȱ

deȱ

monopolistischeȱ

informatieverstrekker,ȱ maarȱ drijftȱ uiteindelijkȱ nietȱ veelȱ automobilistenȱ uitȱ deȱ
markt.ȱDeȱresultatenȱlatenȱzienȱdatȱsamenwerkingȱtussenȱdeȱbeheerderȱvanȱhetȱ
wegennetwerkȱ enȱ deȱ informatieverstrekkerȱ leidtȱ totȱ eenȱ lagereȱ gezamenlijkeȱ
prijsȱ inȱ vergelijkingȱ metȱ deȱ situatieȱ waarinȱ beideȱ apartȱ opereren,ȱ omdatȱ deȱ
winstȱ vanȱ beideȱ partijenȱ onderlingȱ afhankelijkȱ is.ȱ Hetȱ onderliggendeȱ
mechanismeȱ vanȱ ditȱ resultaatȱ isȱ nauwȱ verbondenȱ metȱ hetȱ gebruikelijkeȱ
argumentȱ inȱ doubleȬmarginalizationȱ modellen,ȱ ookȱ alȱ verkopenȱ beideȱ bedrijvenȱ
directȱ aanȱ deȱ consumentȱ enȱ zijnȱ deȱ tweeȱ goederenȱ nietȱ striktȱ complementair:ȱ
menȱ kanȱ reizenȱ zonderȱ verkeersinformatie.ȱ Erȱ zijnȱ weinigȱ redenenȱ omȱ privateȱ
wegbeheerdersȱ teȱ verbiedenȱ verkeersinformatieȱ aanȱ teȱ biedenȱ opȱ hunȱ eigenȱ
wegennet.ȱȱ
Informatietechnologieȱvoorȱtransportȱenȱvervoer,ȱzoalsȱverkeersinformatieȱ
voorȱ automobilisten,ȱ lijktȱ eenȱ populaireȱ manierȱ omȱ verbeteringenȱ inȱ transportȱ
doorȱ teȱ voeren.ȱ Deȱ resultatenȱ beschrevenȱ inȱ ditȱ proefschriftȱ suggererenȱ datȱ
privaatȱaanbodȱvanȱverkeersinformatieȱeenȱhaalbareȱenȱrelatiefȱefficiënteȱmanierȱ
isȱ omȱ maatschappelijkeȱ voordelenȱ uitȱ dergelijkeȱ technologieënȱ teȱ halen,ȱ
aangezienȱ misbruikȱ vanȱ monopolistischeȱ marktmachtȱ nietȱ leidtȱ totȱ eenȱ groteȱ
verminderingȱ vanȱ economischeȱ transactiesȱ zoalsȱ vaakȱ hetȱ gevalȱ isȱ bijȱ eenȱ
monopolistischeȱ marktstructuur.ȱ Bedrijvenȱ dieȱ verkeersinformatieȱ verstrekkenȱ
zoudenȱaangemoedigdȱmoetenȱwordenȱomȱhunȱdienstenȱaanȱteȱbiedenȱzelfsȱinȱ
samenwerkingȱmetȱwegbeheerders,ȱprivaatȱofȱpubliek.ȱ
Hoofdstukȱ 5ȱ grijptȱ terugȱ opȱ hetȱ onderwerpȱ telewerkenȱ enȱ isȱ eenȱ
empirischeȱ studieȱ naarȱ deȱ ruimtelijkeȱ gevolgenȱ vanȱ telewerken.ȱ Ondanksȱ deȱ
sterkeȱ beleidssteunȱ voorȱ telewerken,ȱ zettenȱ economenȱ vraagtekensȱ bijȱ deȱ
mogelijkeȱ positieveȱ effectenȱ alsȱ telewerkenȱ leidtȱ totȱ lagereȱ kostenȱ voorȱ woonȬ
werkverkeerȱenȱwerknemersȱopȱdeȱlangeȱtermijnȱdaardoorȱnaarȱeenȱgoedkopereȱ
woonlocatieȱ verhuizenȱ verderȱ vanȱ deȱ werkplek.ȱ Eenȱ langereȱ reisafstand,ȱ
hoewelȱ metȱ eenȱ lagereȱ reisfrequentie,ȱ kanȱ potentieelȱ hetȱ positieveȱ effectȱ vanȱ
telewerkenȱopȱcongestieȱenȱluchtvervuilingȱtenietȱdoen.ȱInȱditȱhoofdstukȱwordtȱ
onderzochtȱ ofȱ deȱ gemiddeldeȱ afstandȱ vanȱ woonȬwerkverkeerȱ voorȱ
beroepsgroepenȱ waarinȱ veelȱ mensenȱ telewerkenȱ wordtȱ beïnvloedȱ doorȱ
technologie.ȱDeȱidentificatiestrategieȱinȱHoofdstukȱ5ȱisȱgerichtȱopȱhetȱtestenȱvanȱ
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ditȱ mogelijkeȱ effect,ȱ rekeningȱ houdendȱ metȱ deȱ mogelijkheidȱ datȱ deȱ causaliteitȱ
vanȱditȱeffectȱookȱtegengesteldȱkanȱverlopen,ȱdoorȱmiddelȱvanȱeenȱdifferenceȬinȬ
differenceȱmethodeȱinȱcombinatieȱmetȱpropensityȱscoreȱmatching.ȱCrossȬsectieȱdataȱ
uitȱdeȱNederlandseȱEnquêteȱBeroepsbevolkingȱvoorȱ1996,ȱtoenȱtechnologieȱnogȱ
nauwelijksȱ werdȱ toegepast,ȱ enȱ 2010,ȱ toenȱ internetȱ wijdverbreidȱ was,ȱ biedtȱ deȱ
mogelijkheidȱ omȱ deȱ langetermijnȱ causaleȱ relatieȱ teȱ onderzoekenȱ tussenȱ deȱ
toepassingȱvanȱtelewerkenȱenȱdeȱreisafstandȱnaarȱhetȱwerk.ȱ
Deȱ resultatenȱ latenȱ zienȱ datȱ deȱ gemiddeldeȱ reisafstandȱ totȱ hetȱ werkȱ isȱ
toegenomenȱ metȱ tweeȱ kilometerȱ tussenȱ 1996ȱ enȱ 2010ȱ voorȱ mensenȱ inȱ eenȱ
beroepsgroepȱ waarȱ eenȱ substantieelȱ deelȱ vanȱ deȱ werknemersȱ telewerkt.ȱ Eenȱ
zelfdeȱ effectȱ wordtȱ gevondenȱ voorȱ beroepsgroepenȱ waarȱ nietȱ aanȱ telewerkenȱ
wordtȱgedaan.ȱDitȱimpliceertȱdatȱhetȱinvoerenȱvanȱtelewerkenȱgeenȱeffectȱheeftȱ
opȱ deȱ gemiddeldeȱ reisafstandȱ voorȱ woonȬwerkverkeer.ȱ Deȱ resultatenȱ
suggererenȱ ookȱ datȱ erȱ eenȱ afwijkendȱ effectȱ isȱ vanȱ telewerkȬtechnologieȱ opȱ
werknemersȱ dieȱ telewerkenȱ enȱ opȱ werknemersȱ dieȱ nietȱ telewerkenȱ binnenȱ deȱ
beroepsgroepenȱ waarȱ telewerkenȱ mogelijkȱ is.ȱ Werknemersȱ dieȱ telewerkenȱ
hebbenȱ eenȱ langereȱ reisafstandȱ totȱ hetȱ werk,ȱ maarȱ ditȱ effectȱ wordtȱ gemiddeldȱ
gezienȱ tenietȱ gedaanȱ doorȱ deȱ afnameȱ vanȱ deȱ reisafstandȱ voorȱ deȱ werknemersȱ
dieȱnietȱtelewerken,ȱinȱvergelijkingȱmetȱdeȱwerknemersȱinȱberoepsgroepenȱwaarȱ
telewerkenȱ nietȱ mogelijkȱ is.ȱ Eenȱ verklaringȱ voorȱ dezeȱ puzzelȱ blijktȱ moeilijkȱ teȱ
geven.ȱ Vanuitȱ beleidsoptiekȱ suggererenȱ deȱ resultatenȱ inȱ hoofdstukȱ 5ȱ datȱ hetȱ
voorȱbeleidsmakersȱmogelijkȱisȱomȱtelewerkenȱteȱpromotenȱalsȱeenȱmiddelȱomȱ
deȱ negatieveȱ effectenȱ vanȱ reizenȱ teȱ beperken,ȱ watȱ nietȱ hetȱ gevalȱ isȱ alsȱ deȱ
resultatenȱ zoudenȱ aantonenȱ datȱ deȱ gemiddeldeȱ reisafstandȱ naarȱ hetȱ werkȱ
hierdoorȱtoeneemt.ȱ
Zolangȱ erȱ technologischeȱ vooruitgangȱ is,ȱ isȱ erȱ behoefteȱ aanȱ analysesȱ vanȱ
deȱeconomischeȱimplicatiesȱvanȱdezeȱvooruitgangȱvoorȱbeleidsvorming.ȱAlleenȱ
doorȱ zorgvuldigeȱ toepassingȱ vanȱ hetȱ volledigeȱ spectrumȱ vanȱ beschikbareȱ
beleidsinstrumenten,ȱ zowelȱ deȱ traditioneleȱ alsȱ innovatieve,ȱ kanȱ gestreefdȱ
wordenȱnaarȱeenȱefficiënterȱtransportsysteem.ȱ
ȱ



