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Inleiding	  
	  
Elk	  mens	  op	  aarde	  bewandelt	  zijn	  eigen	  weg	  door	  de	  tijd	  en	  ruimte.	  Die	  weg	  begint	  bij	  de	  
geboorte	  en	  eindigt	  bij	  overlijden.	  Tussen	  die	  twee	  gebeurtenissen	  zal	  een	  individu	  elk	  
moment	  in	  tijd	  moeten	  passeren,	  zo	  stelde	  Torsten	  Hägerstrand	  in	  1969,	  waarmee	  hij	  de	  
belangrijkste	  bouwstenen	  legde	  voor	  de	  huidige	  tijd-‐ruimtegeografie	  (van	  Wee	  &	  Dijst,	  
2002).	  	  
Het	  bewandelen	  van	  zo’n	  levenspad	  is	  echter	  geen	  aaneenschakeling	  van	  volledig	  
individuele	  en	  onafhankelijk	  gemaakte	  keuzes	  ,	  aldus	  Hägerstrand.	  Elk	  individu	  wordt	  
bij	  het	  maken	  van	  keuzes	  geconfronteerd	  met	  beperkingen.	  Sommige	  zijn	  ingegeven	  
door	  de	  eigen	  beperkingen	  van	  het	  individu,	  andere	  door	  het	  rekening	  moeten	  houden	  
met	  alle	  factoren	  om	  hem	  heen	  (Hägerstrand,	  1970).	  	  
	  
Beperkingen	  in	  tijd	  en	  ruimte	  zijn	  bijvoorbeeld	  te	  vinden	  in	  het	  aanschaffen	  van	  
producten	  of	  het	  samenwerken	  met	  andere	  personen.	  Dergelijke	  activiteiten	  zijn	  
gebonden	  aan	  een	  plaats	  en	  tijd,	  en	  die	  gebondenheid	  vormt	  een	  beperking	  voor	  een	  
individu.	  Door	  de	  toenemende	  rol	  van	  Information	  and	  Communication	  Technology,	  
afgekort	  tot	  ICT,	  kunnen	  activiteiten	  verdeeld	  worden	  over	  verschillende	  momenten	  en	  
geografische	  locaties	  (Couclelis,	  2004,	  p.	  47).	  	  	  
	  
Dat	  ICT	  de	  potentie	  heeft	  om	  de	  manier	  waarop	  mensen	  werken	  te	  veranderen	  is	  een	  
algemene	  consensus	  (Alexander	  e.a.,	  2010a;	  Illegems	  e.a.,	  2000;	  Raubal	  e.a.,	  2004;	  
Schwanen	  e.a.,	  2008;	  Schwanen	  &	  Kwan,	  2008).	  	  
Meer	  specifiek	  zal	  in	  dit	  paper	  het	  concept	  telewerken,	  één	  van	  die	  nieuwe	  manieren	  van	  
werken,	  beschouwd	  worden	  in	  relatie	  tot	  de	  tijd-‐ruimtegeografie.	  Ten	  behoeve	  van	  die	  
beschouwing	  is	  de	  volgende	  centrale	  vraag	  geformuleerd:	  
	  

Op	  welke	  wijze	  verhoudt	  het	  fenomeen	  telewerken	  zich	  tot	  de	  tijd-‐ruimtegeografie	  
van	  Hägerstrand?	  

	  
Om	  die	  vraag	  te	  beantwoorden	  is	  in	  dit	  paper	  een	  analyse	  gemaakt	  van	  beschikbare	  
literatuur	  en	  divers	  empirisch	  onderzoek.	  	  
Allereerst	  zullen	  in	  het	  eerste	  hoofdstuk	  de	  beide	  concepten,	  telewerken	  en	  
Hägerstrand’s	  tijd-‐ruimtegeografie,	  beschreven	  worden.	  In	  het	  tweede	  hoofdstuk	  wordt	  
ingegaan	  op	  de	  relatie	  tussen	  beide	  concepten.	  Dit	  wordt	  gedaan	  door	  als	  derde	  element	  
het	  woon-‐werkverkeer	  in	  de	  analyse	  te	  betrekken.	  
	  
De	  verkende	  materie	  is	  veelzijdig	  en	  complex.	  Dit	  paper	  is	  dan	  ook	  niet	  bedoeld	  om	  een	  
volledige	  waarheidsbevinding	  te	  doen	  maar	  bevat	  een	  globale	  verkenning	  van	  enkele	  
aspecten	  aangaande	  telewerken	  en	  de	  tijd-‐ruimtegeografie.	  	  
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1. Tijd,	  ruimte	  en	  flexibiliteit	  
In	  de	  inleiding	  is	  reeds	  beknopt	  gesproken	  over	  de	  tijd-‐ruimtegeografie	  zoals	  
geconstrueerd	  door	  Hägerstrand	  en	  het	  fenomeen	  telewerken.	  In	  dit	  hoofdstuk	  zal	  op	  
beide	  verder	  ingegaan	  worden	  om	  meer	  inzicht	  in	  de	  beide	  concepten	  te	  verkrijgen.	  	  

1.1. Beperkingen	  in	  tijd	  en	  ruimte	  
In	  1969	  sprak	  Torsten	  Hägerstrand	  op	  het	  European	  Congress	  of	  the	  Regional	  Science	  
over	  zijn	  paper	  met	  de	  titel	  ‘What	  about	  People	  in	  Regional	  Science?’	  ,	  dat	  een	  jaar	  later	  
gepubliceerd	  werd	  (Torsten	  Hägerstrand,	  2010).	  In	  zijn	  paper	  beargumenteerde	  
Hägerstrand	  dat	  tijd	  en	  ruimte	  als	  gelijkwaardige	  geografische	  concepten	  gezien	  
moesten	  worden.	  Ten	  tijden	  van	  zijn	  speech	  werd	  nog	  algemeen	  aangenomen	  dat	  tijd	  als	  
geografisch	  concept	  ondergeschikt	  was	  aan	  het	  concept	  ruimte.	  Hij	  beargumenteerde	  
vervolgens	  dat	  de	  activiteiten	  van	  een	  individu	  	  in	  tijd	  en	  ruimte	  niet	  alleen	  ingegeven	  
worden	  door	  mogelijkheden,	  maar	  ook	  onderhevig	  zijn	  aan	  beperkingen.	  Hij	  noemde	  
deze	  beperkingen	  constraints	  (de	  Pater	  &	  Van	  der	  Wusten,	  1996,	  pp	  188	  -‐	  190).	  	  	  
	  
Hägerstrand	  maakt	  in	  zijn	  paper	  duidelijk	  dat	  het	  voor	  een	  individu	  in	  een	  samenleving	  
vrijwel	  onmogelijk	  is	  om	  onafhankelijk	  van	  deze	  beperkingen	  te	  handelen.	  Hij	  
onderscheidt	  drie	  categorieën	  van	  constraints	  (Hägerstrand,	  1970).	  	  
Samengevat	  komen	  die	  drie	  op	  het	  volgende	  neer:	  	  
	  
‘Capability	  constraints’	  zijn	  beperkingen	  die	  een	  individu	  ervaart	  vanwege	  zijn	  
biologische	  eigenschappen	  en/of	  de	  eigenschappen	  van	  de	  vaardigheden	  en	  objecten	  die	  
een	  individu	  gebruikt.	  De	  noodzaak	  tot	  slapen	  en	  de	  behoefte	  aan	  voedsel	  zijn	  hier	  
voorbeelden	  van.	  Maar	  ook	  de	  mogelijkheden	  tot	  communicatie	  en	  het	  tempo	  waarin	  
een	  individu	  zich	  kan	  verplaatsen	  beperken	  de	  mogelijkheden	  van	  een	  individu.	  	  
De	  uitvinding	  van	  de	  auto	  en	  later	  het	  vliegtuig	  hebben	  ervoor	  gezorgd	  dat	  een	  individu	  
zich	  sneller	  door	  de	  ruimte	  kan	  bewegen	  en	  daarmee	  meer	  tijd	  voor	  andere	  zaken	  dan	  
verplaatsing	  over	  heeft.	  Maar	  een	  individu	  wordt	  nog	  altijd	  beperkt	  door	  het	  gegeven	  
dat	  hij	  op	  een	  bepaald	  moment	  in	  tijd	  maar	  op	  één	  bepaalde	  plek	  fysiek	  aanwezig	  kan	  
zijn	  en	  een	  moment	  in	  de	  tijd	  nooit	  twee	  keer	  plaats	  kan	  vinden.	  
	  ‘Coupling	  constraints’	  	  definiëren	  waar,	  wanneer	  en	  hoelang	  een	  individu	  ergens	  met	  
iets	  of	  iemand	  aanwezig	  moet	  zijn.	  Hägerstrand	  beschrijft	  de	  samenkomst	  van	  meerdere	  
individuen,	  eventueel	  aangevuld	  met	  objecten,	  als	  ‘bundels’.	  Zo	  vormen	  docent	  en	  
leerlingen	  samen	  een	  bundel	  waarin	  informatie	  en	  ideeën	  worden	  overgedragen,	  
evenals	  een	  groep	  werknemers	  die	  een	  idee	  uitwerken.	  Om	  bundels	  mogelijk	  te	  maken	  
volgen	  individuen	  vastgestelde	  tijdschema’s,	  die	  het	  individu	  dus	  beperken	  in	  de	  
mogelijkheden	  tot	  bepaalde	  handelingen	  op	  bepaalde	  momenten.	  	  
Ook	  leden	  van	  families	  vormen	  zo’n	  bundel.	  Zij	  handelen	  in	  een	  relatief	  vast	  ritme,	  
waardoor	  de	  handelingen	  van	  de	  leden	  van	  een	  familie	  samen	  een	  familieleven	  mogelijk	  
maken.	  	  
Een	  individu	  heeft	  in	  beperkte	  mate	  de	  mogelijkheid	  om	  zelf	  te	  bepalen	  hoe	  en	  welke	  
bundels	  gecreëerd	  worden;	  een	  autobezitter	  kan	  zichzelf	  ten	  opzichte	  van	  een	  niet-‐
autobezitter	  sneller	  door	  de	  ruimte	  bewegen	  en	  heeft	  meer	  niet-‐reistijd	  te	  gebruiken	  om	  
deel	  te	  nemen	  aan	  een	  bepaalde	  bundel.	  Telefooncommunicatie	  draagt	  ook	  bij	  aan	  de	  
mogelijkheden	  tot	  deelname	  aan	  verschillende	  bundels.	  	  
‘Authority	  constrains’	  zijn	  beperkingen	  die	  voortkomen	  uit	  een	  hiërarchie.	  	  De	  directeur	  
van	  een	  bedrijf	  schrijft	  regels	  voor	  waar	  personen	  die	  lager	  in	  de	  hiërarchie	  staan	  zich	  
aan	  moeten	  houden	  en	  beperkt	  dus	  individuen	  die	  lager	  in	  de	  hiërarchie	  staan.	  	  
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Ook	  een	  overheid	  kan	  haar	  burgers	  beperken,	  door	  te	  bepalen	  waar,	  waarmee	  en	  in	  
welk	  tempo	  burgers	  zich	  door	  tijd	  en	  ruimte	  mogen	  bewegen.	  Het	  principe	  van	  een	  
democratische	  overheid	  houdt	  rekening	  met	  dit	  gegeven.	  Wanneer	  beperkingen	  
opgelegd	  of	  afgeschaft	  worden	  zal	  daarover	  onderhandeld	  moeten	  worden	  door	  
democratisch	  gekozen	  volksvertegenwoordigers	  en	  een	  breed	  gedragen	  consensus	  
moeten	  worden	  bereikt.	  
Ook	  een	  opgroeiend	  kind	  ondervindt	  autoritaire	  beperkingen,	  primair	  opgelegd	  door	  
ouders.	  De	  contacten	  die	  zo’n	  opgroeiend	  kind	  meemaakt,	  of	  juist	  niet,	  kunnen	  toegang	  
geven	  tot	  een	  grote	  vrijheid	  om	  later	  te	  beslissen	  over	  eventuele	  beperking	  van	  het	  
handelen	  van	  andere	  individuen	  en	  daarmee	  dus	  ook	  het	  eigen	  handelen.	  	  
	  
Hägerstrand	  sluit	  zijn	  paper	  af	  door	  zijn	  hoop	  uit	  te	  spreken	  dat	  het	  benoemen	  van	  
constrains	  in	  een	  tijd-‐ruimteperspectief	  leidt	  tot	  het	  beter	  doordenken	  van	  mogelijke	  
gevolgen	  van	  (technologische)	  veranderingen	  voor	  de	  gewone	  dag	  van	  de	  gewone	  man	  
(Hägerstrand,	  1970).	  
	  
Het	  space-‐time	  constraint	  model	  dat	  Hägerstrand	  introduceerde	  was	  vooral	  bedoeld	  om	  
onderzoek	  naar	  de	  interactie	  tussen	  de	  samenleving,	  natuur	  en	  technologie	  te	  
ondersteunen	  (Schwanen	  &	  Kwan,	  2008.	  p.	  1263).	  Enkele	  jaren	  na	  de	  introductie	  past	  
Hägerstrand	  zijn	  model	  dan	  ook	  voor	  dat	  doel	  toe	  (Hägerstrand,	  1976).	  

1.2. Flex-‐	  en	  telewerken	  
De	  definitie	  van	  flexibel	  werken,	  of	  flexwerken,	  is	  veelzijdig.	  Vanuit	  de	  sociale	  
wetenschap	  kan	  flexwerken	  gezien	  worden	  als	  manier	  om	  flexibeler	  om	  te	  gaan	  met	  de	  
balans	  tussen	  familie-‐	  en	  werkaangelegenheden	  (Chesley,	  2005,	  p.	  1238).	  Vanuit	  
economisch	  geografisch	  oogpunt	  kan	  flexwerken	  echter	  beschreven	  worden	  als	  een	  
vorm	  van	  flexibele	  productie	  systemen	  binnen	  een	  bedrijf	  (Knox	  &	  Marston,	  2007,	  p.	  
287).	  Alexander	  e.a.	  (2010a,	  p.	  511)	  zien	  flexwerken	  als	  flexibiliteit	  in	  werktijden	  en	  
omschrijven	  dat	  als	  volgt:	  
	  

“Flexibiliteit	  in	  werktijden	  is	  de	  mogelijkheid	  voor	  een	  werknemer	  om	  zelf	  te	  
bepalen	  wanneer	  te	  beginnen	  en	  wanneer	  te	  eindigen	  met	  werken	  op	  een	  bepaalde	  
dag	  ”	  (vrij	  vertaald	  naar	  het	  Nederlands)	  .	  
	  

Het	  concept	  flexwerken	  uit	  zich	  in	  diverse	  praktische	  vormen.	  In	  dit	  paper	  zal	  echter	  
gesproken	  worden	  over	  telewerken.	  Met	  telewerken	  wordt	  een	  praktische	  vorm	  van	  
flexwerken	  bedoeld	  die	  gebaseerd	  is	  op	  informatie	  en	  communicatie	  technologie	  
(Illegems	  e.a.,	  2001,	  p.	  275).	  Telewerken	  zelf	  kan	  omschreven	  worden	  als	  een	  manier	  om	  
te	  komen	  tot	  meer	  flexibiliteit	  in	  werk,	  zowel	  in	  tijd	  als	  in	  ruimte	  (Alexander	  e.a.,	  2010a,	  
p.	  508;	  Illegems	  e.a.,	  2001,	  p.	  285).	  
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2. Woon-‐werkverkeer	  en	  ICT	  
Moderne	  communicatiemiddelen	  die	  telewerken	  mogelijk	  maken	  hebben	  ver	  gaande	  
gevolgen	  voor	  de	  tijd-‐ruimtegeografie	  van	  Hägerstrand	  (Schwanen	  &	  Kwan,	  2008,	  p.	  
1363).	  ICT	  maakt	  het	  mogelijk	  om	  bepaalde	  activiteiten	  in	  zekere	  mate	  onafhankelijk	  
van	  een	  bepaalde	  plaats	  en	  tijd	  uit	  te	  voeren.	  De	  mate	  waarin	  dit	  mogelijk	  is	  verschilt	  
voor	  elke	  activiteit	  in	  elke	  context	  (Schwanen	  e.a.,	  2008,	  p.	  521).	  
Daarnaast	  heeft	  het	  al	  dan	  niet	  gebruik	  maken	  van	  telecommunicatie	  effect	  op	  de	  mate	  
waarin	  een	  werknemer	  beperkingen	  in	  tijd	  en	  ruimte	  ervaart.	  Dit	  hoofdstuk	  verkent	  dat	  
effect	  van	  ICT	  op	  met	  name	  het	  woon-‐werkverkeer	  van	  individuen	  en	  sluit	  af	  met	  aantal	  
nader	  te	  onderzoeken	  suggesties	  van	  mogelijke	  gevolgen	  op	  het	  reisgedrag	  van	  
werknemers.	  

2.1. Internet	  vervangt	  fysieke	  aanwezigheid	  
De	  stelling	  dat	  een	  mens	  zich	  fysiek	  moet	  verplaatsen	  om	  op	  verschillende	  plekken	  
activiteiten	  te	  ondernemen	  is	  een	  voorbeeld	  van	  een	  	  Capability	  constrain	  (Hägerstrand,	  
1970).	  	  Het	  internet	  kan	  in	  sommige	  gevallen	  deze	  beperkingen	  in	  tijd	  en	  ruimte	  
versoepelen.	  Activiteiten	  die	  voorheen	  fysieke	  aanwezigheid	  verlangden	  kunnen	  
vervangen	  worden	  door	  handelingen	  via	  het	  internet.	  De	  mogelijkheid	  om	  geld	  over	  te	  
maken	  via	  internet	  zorgt	  er	  bijvoorbeeld	  voor	  dat	  een	  persoon	  niet	  langer	  fysiek	  
aanwezig	  hoeft	  te	  zijn	  bij	  een	  bank	  om	  een	  transactie	  plaats	  te	  laten	  vinden.	  Daarnaast	  
ervaren	  internetgebruikers	  ook	  minder	  beperkingen	  in	  tijd,	  aangezien	  handelingen	  via	  
internet	  minder	  aan	  tijd	  gebonden	  zijn	  dan	  fysieke	  activiteiten	  (Schwanen	  &	  Kwan,	  
2008,	  p.	  1369).	  	  

2.2. Het	  reistijdaandeel	  
Een	  persoon	  moet	  tijd	  aan	  reizen	  besteden,	  alvorens	  ergens	  te	  kunnen	  verblijven.	  De	  
procentuele	  verhouding	  tussen	  de	  tijd	  die	  besteed	  wordt	  aan	  reizen	  ten	  opzichte	  van	  de	  
som	  van	  de	  reis-‐	  en	  verblijfstijd	  wordt	  het	  reistijdaandeel	  genoemd	  (Dijst	  &	  Vidakovic,	  
2000;	  van	  Wee	  &	  Dijst,	  2002	  pp.	  48	  -‐	  49).	  Elk	  individu	  zoekt	  naar	  een	  balans	  tussen	  de	  
tijd	  die	  besteed	  wordt	  aan	  reizen,	  en	  de	  tijd	  die	  besteed	  wordt	  aan	  activiteiten.	  Deze	  
balans	  in	  het	  reistijdaandeel	  wordt	  beperkt	  door	  tijd-‐ruimte	  beperkingen,	  zoals	  de	  eigen	  
fysieke	  beperkingen	  en	  de	  eigenschappen	  van	  vervoermiddelen	  en	  de	  wereld	  om	  hem	  
heen	  (Dijst	  &	  Vidakovic,	  2000,	  pp.	  184	  -‐	  186).	  
	  
Er	  is	  een	  verband	  tussen	  het	  reistijdaandeel	  van	  woon-‐werkverkeer,	  de	  absolute	  tijd	  die	  
hieraan	  besteed	  wordt	  en	  de	  werkduur.	  De	  maximale	  acceptabele	  tijd	  die	  besteed	  wordt	  
aan	  woon-‐werkverkeer	  is	  afhankelijke	  van	  de	  werkduur.	  Wanneer	  een	  werknemer	  geen	  
bevredigend	  evenwicht	  tussen	  de	  werkduur	  en	  de	  duur	  van	  het	  woon-‐werkverkeer	  
ervaart,	  kan	  dat	  betekenen	  dat	  een	  werknemer	  verhuist,	  van	  werklocatie	  verandert,	  of	  
de	  tijd	  die	  besteed	  wordt	  op	  een	  werklocatie	  aanpast.	  Ook	  door	  te	  kiezen	  voor	  een	  ander	  
vervoersmiddel	  of	  onderweg	  meer	  niet	  werk	  gerelateerde	  activiteiten	  te	  ondernemen,	  
kan	  de	  maximaal	  acceptabele	  reistijd	  vergroot	  worden.	  Langere	  reistijden	  kunnen	  ook	  
geaccepteerd	  worden	  door	  tijdens	  het	  reizen	  te	  werken,	  bijvoorbeeld	  met	  een	  laptop	  in	  
een	  trein	  	  (Dijst	  &	  Vidakovic,	  2000,	  pp.	  575	  -‐	  576).	  	  	  
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2.3. Reistijdaandeel,	  werkduur	  en	  reisduur	  
Op	  basis	  van	  de	  uitkomsten	  in	  1998	  van	  het	  jaarlijkse	  Mobiliteitsonderzoek	  Nederland	  
van	  het	  Centraal	  Bureau	  voor	  de	  Statistiek	  (KpVV	  –	  Instrumenten,	  2008)	  hebben	  
Schwanen	  &	  Dijst	  (2002,	  p.	  576)	  een	  analyse	  gemaakt	  van	  het	  reistijdaandeel	  van	  
130.000	  individuen.	  	  
	  Figuur	  1	  is	  een	  bewerkte	  versie	  van	  de	  door	  Schwanen	  &	  Dijst	  (2002,	  p.	  581)	  opgestelde	  
grafische	  weergave	  van	  de	  drie	  factoren	  reistijdaandeel,	  werkduur	  en	  reistijd.	  
In	  Figuur	  1	  zijn	  drie	  categorieën	  te	  onderscheiden:	  nul	  tot	  vier	  uur,	  vier	  tot	  acht	  uur	  en	  
langer	  dan	  acht	  uur	  aanwezigheid	  op	  een	  werklocatie	  (Schwanen	  &	  Dijst,	  2002,	  p.	  581).	  	  
	  
Volgens	  Schwanen	  &	  Dijst	  (2002,	  p.	  581	  –	  582)	  blijkt	  uit	  de	  analyse	  dat	  de	  absolute	  
reistijd	  toeneemt	  naarmate	  de	  werktijd	  toeneemt,	  tot	  het	  moment	  dat	  beperkingen	  in	  
tijd	  en	  ruimte	  steker	  worden.	  
Voor	  de	  eerste	  categorie,	  nul	  tot	  vier	  uur,	  geldt	  dat	  de	  absolute	  reistijd	  vrijwel	  constant	  
is.	  Wanneer	  de	  werktijd	  toeneemt,	  neemt	  het	  reistijdaandeel	  af.	  	  
In	  de	  categorie	  vier	  tot	  acht	  uur	  neemt	  de	  absolute	  reistijd	  toe	  wanneer	  de	  werktijd	  
toeneemt,	  en	  blijft	  het	  reistijdaandeel	  dus	  vrijwel	  constant.	  Dit	  kan	  mogelijk	  verklaard	  
worden	  door	  het	  toenemen	  van	  de	  maximaal	  acceptabele	  reistijd	  naarmate	  de	  
verblijfstijd	  toeneemt	  (zie	  paragraaf	  2.2).	  
Bij	  meer	  dan	  acht	  uur	  aanwezigheid	  op	  een	  werklocatie	  neemt	  de	  maximaal	  acceptabele	  
reistijd	  niet	  langer	  toe	  maar	  juist	  af.	  Dit	  kan	  verklaard	  worden	  voor	  de	  aanwezigheid	  van	  	  
capability	  constrains	  ;	  na	  een	  werkdag	  van	  acht	  uur	  of	  meer	  blijft	  er	  minder	  energie	  over	  
om	  te	  reizen.	  Een	  individu	  wordt	  dan	  beperkt	  door	  biologische	  eigenschappen	  van	  zijn	  
lichaam.	  (Schwanen	  &	  Dijst,	  2002,	  pp.	  581	  -‐	  582).	  	  
	  
Figuur	  1	  Reistijdaandeel,	  tijdsduur	  woon-‐werkverkeer	  en	  werktijd	  

	  
	  
De	  tijd	  die	  een	  werknemer	  op	  een	  bepaalde	  werklocatie	  aanwezig	  dient	  te	  zijn	  is	  een	  
vorm	  van	  een	  coupling	  constraint;	  een	  persoon	  wordt	  beperkt	  in	  zijn	  handelen	  door	  de	  
noodzaak	  om	  op	  een	  bepaalde	  tijd	  op	  een	  bepaalde	  plaats	  aanwezig	  te	  zijn	  om	  bepaalde	  
handelingen	  uit	  te	  kunnen	  voeren	  (Hägerstrand,	  1970,	  p.	  15).	  	  
Bij	  de	  totstandkoming	  van	  de	  maximaal	  acceptabele	  reistijd	  weegt	  een	  individu	  de	  totale	  
werktijd	  mee	  in	  zijn	  afweging	  (Dijst	  &	  Vidakovich,	  2002,	  p.	  186).	  Hoe	  langer	  iemand	  

Bron:	  Schwanen	  &	  Dijst,	  2002,	  bewerking	  door	  auteur	  
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aanwezig	  dient	  te	  zijn	  op	  een	  bepaalde	  locatie,	  hoe	  langer	  hij	  bereid	  is	  daarvoor	  te	  
reizen,	  tot	  aan	  een	  aanwezigheid	  van	  meer	  dan	  acht	  uur	  wanneer	  fysieke	  beperkingen	  
een	  grotere	  rol	  innemen.	  

2.4. Werken	  op	  een	  onbepaalde	  plaats	  
Hägerstrand	  (1970,	  p.	  14-‐15)	  maakte	  in	  zijn	  uiteenzetting	  over	  het	  tijd-‐ruimteconcept	  
duidelijk	  dat	  werk	  individuen	  vraagt	  om	  op	  een	  bepaalde	  tijd	  op	  een	  bepaalde	  tijd	  te	  
zijn,	  om	  te	  samen	  iets	  te	  kunnen	  produceren,	  ideeën	  te	  delen	  of	  goederen	  uit	  te	  wisselen.	  	  
Uit	  de	  voorgaande	  paragrafen	  wordt	  duidelijk	  dat	  wanneer	  die	  werktijd	  toeneemt,	  ook	  
de	  maximaal	  acceptabele	  reistijd	  toeneemt.	  Andersom	  geldt	  in	  zekere	  mate	  dat	  wanneer	  
de	  werktijd	  die	  een	  persoon	  op	  een	  bepaalde	  moment	  op	  een	  bepaalde	  plaats	  
doorbrengt,	  de	  maximaal	  acceptabele	  reistijd	  afneemt.	  	  
Daarmee	  neemt	  ook	  	  de	  totale	  tijd	  die	  besteed	  wordt	  aan	  werken	  en	  woon-‐werkverkeer	  
samen	  af.	  Er	  komt	  dan	  meer	  tijd	  beschikbaar	  voor	  een	  individu	  om	  aan	  niet	  werk	  
gerelateerde	  zaken	  te	  besteden.	  
	  
Burns	  (zoals	  aangehaald	  door	  Alexander	  e.a.,	  2010a)	  stelde	  al	  in	  1979	  dat	  flexibiliteit	  in	  
werk	  de	  invloed	  van	  diverse	  beperkingen	  doet	  afnemen.	  Hij	  beargumenteerde	  dat	  
wanneer	  werktijden	  flexibeler	  worden	  een	  individu	  de	  mogelijkheid	  krijgt	  om	  bepaalde	  
acties	  te	  ondernemen	  op	  bepaalde	  tijden	  die	  zonder	  flexibele	  werktijden	  niet	  mogelijk	  
zijn.	  
	  
ICT	  kan	  ervoor	  zorgen	  dat	  het	  aantal	  uren	  dat	  iemand	  op	  een	  bepaalde	  tijd	  op	  een	  
bepaalde	  werklocatie	  aanwezig	  dient	  te	  zijn	  afneemt.	  Uit	  empirisch	  onderzoek	  
(Alexander	  e.a.,	  2010b,	  p.	  60)	  blijkt	  dat	  werknemers	  met	  een	  PDA,	  computer	  met	  
internet	  en/of	  laptop,	  allen	  voorbeelden	  van	  ICT,	  zich	  qua	  werk	  veel	  minder	  beperkt	  
voelen	  in	  tijd	  en	  ruimte	  dan	  degene	  die	  geen	  beschikking	  hebben	  tot	  deze	  apparaten.	  Uit	  
dit	  onderzoek	  blijkt	  ook	  dat	  een	  frequenter	  gebruik	  van	  ICT	  het	  mogelijk	  maakt	  om	  
gefragmenteerde	  te	  werken,	  zowel	  in	  ruimte	  als	  in	  tijd.	  Met	  andere	  woorden:	  het	  aantal	  
bepaalde	  uren	  waarop	  een	  werknemer	  op	  een	  bepaalde	  plaats	  aanwezig	  moet	  zijn	  
neemt	  af.	  
	  
Uit	  paragraaf	  2.1blijkt	  dat	  steeds	  meer	  handelingen	  door	  de	  opkomst	  van	  internet,	  
onderdeel	  van	  de	  ICT,	  niet	  langer	  gefixeerd	  zijn	  in	  tijd	  en	  ruimte.	  	  
Alexander	  e.a.	  (2010b,	  p.	  60)	  hebben	  aangetoond	  dat	  ook	  werk	  gerelateerde	  
handelingen	  door	  de	  opkomst	  van	  internet	  steeds	  meer	  op	  verschillende	  locaties	  
plaatsvinden.	  Uit	  onderzoek	  van	  Illegems	  e.a.	  (2001)	  blijkt	  dat	  ook	  de	  fixatie	  in	  tijd	  
steeds	  meer	  afneemt.	  Dat	  die	  beperkingen	  in	  tijd	  en	  ruimte	  afnemen	  door	  ICT	  is	  het	  
gevolg	  van	  het	  in	  paragraaf	  1.2	  reeds	  genoemde	  concept	  telewerken	  (Illegems	  e.a.,	  2001,	  
p.	  277).	  
	  
Concluderend	  kan	  gesteld	  worden	  dat	  door	  de	  opkomst	  van	  ICT	  het	  concept	  telewerken	  
mogelijk	  wordt	  gemaakt.	  Telewerken	  kan	  de	  verblijfstijd	  op	  een	  werklocatie	  doen	  
afnemen.	  Dit	  kan	  lijden	  tot	  het	  afnemen	  van	  de	  maximaal	  acceptabele	  reistijd.	  	  
Een	  werknemer	  die	  gedurende	  enige	  tijd	  ervaart	  dat	  zijn	  werkelijke	  reistijd	  langer	  is	  dan	  
zijn	  maximaal	  acceptabele	  reistijd	  reageert	  volgens	  Schwanen	  &	  Dijst	  (2002,	  p.	  576)	  
daarop	  met	  het	  kiezen	  van	  een	  ander	  vervoersmiddel,	  een	  andere	  woon-‐	  of	  werklocatie	  
of	  het	  anders	  benutten	  van	  de	  reistijd.	  	  
Een	  gevolg	  van	  telewerken	  zou	  ook	  kunnen	  zijn	  dat	  het	  aantal	  uren	  dat	  een	  werknemer	  
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per	  dag	  op	  een	  werklocatie	  aanwezig	  moet	  zijn	  gelijk	  blijft,	  maar	  het	  aantal	  dagen	  
afneemt.	  De	  maximaal	  acceptabele	  reistijd	  per	  dag	  blijft	  dan	  hetzelfde,	  maar	  het	  aantal	  
dagen	  waarop	  een	  werknemer	  reist	  neemt	  af.	  Welke	  invloed	  telewerken	  daadwerkelijk	  
zal	  hebben	  op	  de	  reis-‐	  en	  verblijfstijd	  van	  werknemers	  en	  welke	  gevolgen	  dit	  voor	  een	  
infrastructuur	  en/of	  samenleving	  heeft	  behoeft	  echter	  nader	  onderzoek.	  	  
	  

3. Conclusie	  
De	  tijd-‐ruimtegeografie	  zoals	  geïntroduceerd	  in	  1979	  door	  Torsten	  Hägerstrand	  stelt	  
dat	  ieder	  individu	  beperkt	  wordt	  in	  zijn	  handelen	  door	  beperkingen	  in	  tijd	  en	  ruimte.	  Zo	  
moet	  ieder	  mens	  slapen	  en	  eten	  en	  zich	  verplaatsen	  om	  van	  één	  locatie	  naar	  een	  andere	  
te	  komen.	  Een	  individu	  verplaatst	  zich	  dan	  ook	  regelmatig	  van	  zijn	  woonlocatie	  naar	  een	  
werklocatie	  om	  daar	  samen	  met	  andere	  personen	  te	  kunnen	  (samen)werken.	  ICT	  maakt	  
het	  echter	  mogelijk	  om	  steeds	  meer	  handelingen	  onafhankelijk	  van	  tijd	  en	  ruimte	  uit	  te	  
voeren.	  	  
	  
Een	  analyse	  van	  de	  literatuur	  laat	  zien	  dat	  er	  een	  verband	  bestaat	  tussen	  het	  aantal	  uren	  
dat	  een	  individu	  werkt	  en	  de	  reistijd	  naar	  een	  werklocatie	  die	  hij	  maximaal	  accepteert.	  
Een	  individu	  is	  altijd	  op	  zoek	  naar	  een	  acceptabel	  evenwicht	  tussen	  vele	  diverse	  
factoren,	  waaronder	  werk-‐	  en	  reistijd.	  	  
Uit	  de	  analyse	  blijkt	  ook	  dat	  ICT	  het	  mogelijk	  maakt	  om	  werk	  gerelateerde	  handelingen	  
onafhankelijk	  van	  plaats	  en	  tijd	  uit	  te	  voeren,	  het	  zogenoemde	  telewerken.	  
	  
De	  geraadpleegde	  literatuur,	  waaronder	  diverse	  empirische	  onderzoeken,	  	  doen	  
vermoeden	  dat	  het	  concept	  telewerken	  van	  invloed	  kan	  zijn	  op	  de	  mate	  waarin	  en	  de	  
momenten	  en	  manier	  waarop	  werknemers	  reizen.	  Dit	  kan	  bepaalde	  beperking	  in	  tijd	  en	  
ruimte	  verminderen,	  terwijl	  andere	  beperkingen	  zouden	  kunnen	  ontstaan.	  Of,	  hoe,	  in	  
welk	  opzicht	  en	  in	  welke	  mate	  deze	  invloed	  zich	  daadwerkelijk	  manifesteert	  behoeft	  
echter	  aanvullend	  onderzoek.	  
	  
	  
	   	  



Pagina	   11	  

	  

Literatuurlijst	  
	  
Alexander,	  Bayarma,	  Martin	  Dijst	  &	  Dick	  Ettema	  (2010a),	  Working	  form	  9	  to	  6?	  An	  
analysis	  of	  in-‐home	  and	  out-‐of-‐home	  working	  schedules.	  Transportation	  	  37(3),	  pp.	  505-‐
523.	  
	  
Alexander,	  Bayarma,	  Dick	  Ettema	  &	  Martin	  Dijst	  (2010b),	  Fragmentation	  of	  work	  
activity	  as	  a	  multi-‐dimensional	  construct	  and	  its	  association	  with	  ICT,	  employment	  and	  
sociaodemographic	  characteristrics,	  Journal	  of	  Transport	  Geography	  18,	  pp.	  55-‐64.	  
	  
Chesley,	  N	  (2005),	  Blurring	  boundaries?	  Linking	  technology	  use,	  spillover,	  individual	  
distress,	  and	  family	  satisfaction.	  Journal	  of	  Marriage	  and	  Family	  67(5),	  pp.	  1237-‐1248.	  
	  
Couclelis,	  Helen	  (2004),	  Pizza	  over	  the	  Internet:	  e-‐commerce,	  the	  fragmentation	  of	  
activity	  and	  the	  tyranny	  of	  the	  region.	  Entrepreneurship	  &	  Regional	  Development	  16	  (1),	  
pp.	  41-‐54.	  
	  
Dijst,	  Martin	  en	  Velibor	  Vidakovic	  (2000),	  Travel	  time	  ratio:	  the	  key	  factor	  of	  spatial	  
reach.	  Transportation	  27,	  pp.	  179–199.	  
	  
Hägerstrand,	  T	  (1970),	  What	  about	  people	  in	  regional	  science?.	  Papers	  in	  Regional	  
Science	  24(1),	  pp.	  6	  –	  21.	  
	  
Hägerstrand,	  T	  (1976),	  Geography	  and	  the	  Study	  of	  Interaction	  between	  Nature	  and	  
Society.	  Geoforum	  7,	  pp.	  329	  –	  334.	  
	  
Illegems,	  Viviane,	  Alain	  Verbeke	  &	  Rosette	  S’Jegers	  (2001),	  The	  organizational	  context	  of	  
teleworking	  implementation.	  Technological	  Forecasting	  &	  Social	  Change	  68	  (3),	  pp.	  275-‐
291.	  
	  
Knox,	  Paul	  L.	  &	  Sallie	  A.	  Marston	  (2007),	  Human	  Geography	  Places	  and	  Regions	  in	  Global	  
.	  Upper	  Saddle	  River:	  Pearson	  Education	  Inc.	  Fourth	  Edition.	  
	  
KpVV	  –	  Instrumenten	  (2008),	  Kennisplatform	  Verkeer	  en	  Vervoer,	  Mobiliteitsonderzoek	  
Nederland	  -‐	  MON	  (voormalig	  Onderzoek	  Verplaatsingsgedrag	  -‐	  OVG),	  
http://www.kpvv.nl/templates/mercury.asp?page_id=2047&onderwerp_sub=6&id=32
&p=0.	  Geraadpleegd:	  20	  Maart	  2011.	  
	  
Pater,	  Ben	  de	  &	  Herman	  van	  der	  Wusten	  (1996),	  Het	  geografische	  huis.	  Bussum:	  
Coutinho.	  	  	  
	  
Raubal,	  M,	  H.J.	  Miller	  &	  S.	  Bridwell	  (2004),	  User-‐centred	  time	  geography	  for	  location-‐
based	  services.	  Geografiska	  Annaler	  58	  (4),	  pp.	  245-‐265	  
	  



Pagina	   12	  

Schwanen,	  T	  &	  M.	  Dijst	  (2002),	  	  Travel-‐time	  ratios	  for	  visits	  to	  the	  workplace:	  the	  
relationship	  between	  commuting	  time	  and	  work	  duration.	  Transportation	  Research	  Part	  
A	  (36),	  pp.	  573–592.	  
	  
Schwanen,	  T	  &	  M.	  P.	  Kwan	  (2008),	  The	  internet,	  mobile	  phone	  and	  space-‐time	  
constraints.	  Geoforum	  39,	  pp.	  1362-‐1377.	  
	  
Schwanen,	  Tim,	  	  Martin	  Dijst	  &	  Mei-‐Po	  Kwan	  (2008),	  ICTs	  and	  the	  decoupling	  of	  
everyday	  activities,	  space	  and	  time:	  introduction.	  Tijdschrift	  voor	  Economische	  en	  
Sociale	  Geografie	  99	  (5),	  pp.	  519-‐527.	  
	  
Torsten	  Hägerstrand	  (2010),	  Wikipedia,	  de	  vrije	  encyclopedie.	  http://en.wikipedia.org.	  
Geraadpleegd:	  9	  februari	  2011.	  
	  
Wee,	  Bert	  van	  &	  Martin	  Dijst,	  red.	  (2002),	  Verkeer	  en	  vervoer	  in	  hoofdlijnen.	  Bussum:	  
Coutinho.	  
	  
	  
	  


	Inhoudsopgave
	Inleiding
	1. Tijd,ruimteenflexibiliteit
	1.1. Beperkingenintijdenruimte
	1.2. Flex-‐entelewerken
	2. Woon-‐werkverkeerenICT
	2.1. Internetvervangtfysiekeaanwezigheid
	2.2. Hetreistijdaandeel
	2.3. Reistijdaandeel,werkduurenreisduur
	2.4. Werkenopeenonbepaaldeplaats
	3. Conclusie
	Literatuurlijst

