Reistijd belemmert stap naar
droombaan
Heb jij op dit moment je droombaan? Of heb je deze misschien wel gevonden, maar
toch aan je voorbij laten gaan omdat het forenzen te veel tijd zou kosten?

Je bent niet de enige: bijna tweederde van de Nederlanders vindt de
reistijd een cruciale factor bij de oriëntatie op een nieuwe carrière
move. Uit de Woon-Werkmonitor 2018 van Easy Way blijkt dat
maar liefst een op de drie werkende Nederlanders zelfs een heuse
droombaan laat schieten. Puur vanwege de verwachte lange tijd om
van en naar het werk te komen.
Meer dan 30 minuten onderweg
70 procent van de mensen gaan met de auto naar hun werk. En dat
kost hen behoorlijk veel tijd. Meer dan de helft van de forenzen is
langer dan 30 minuten met de auto onderweg om op het werk te
komen. Op zich is dat nog niet zo erg, maar uit het onderzoek blijkt
ook dat voor meer dan de helft van hen het werkplezier vanwege de
lange reistijd aanzienlijk vermindert. Tel daarbij op dat bijna 70 procent
van de werkenden onderweg vrijwel altijd mobiel bereikbaar blijven.
Dan wordt loskomen van het werk wel heel lastig. Niet alleen dat, want
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vooral leidinggevenden geven aan dat ze door het werk zelfs weleens
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afgeleid zijn in het verkeer.
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Minder productief door lange reistijd
Vind je de reistijd ook eigenlijk maar een noodzakelijk kwaad?
Niets om je voor te schamen, want dat is ruim een op de drie
forenzen met je eens. Toch deelt maar 28 procent van de
werkenden hun werkuren anders in om het drukke verkeer te
mijden. Langer doorwerken om files of drukte te vermijden,
gebeurt ook niet zoveel: slechts 23 procent van de werkenden
doet dit. Het reizen naar je werk resulteert vaak in minder
werkplezier, wat mensen minder productief maakt. Vermoeid na
een lange file aankomen op je werk is eveneens niet bevorderend
voor de productiviteit.
Een chauffeur inschakelen?
Ben je een werknemer die voor het werk veel onderweg is,
of heb je een lange reistijd? Dan kan het inschakelen van
een privéchauffeur uitkomst bieden. Denk je dat dat alleen is
weggelegd voor topfunctionarissen? Think again, want tijdens je
reis kun je natuurlijk gewoon werken. Steeds meer werkgevers
zien er de voordelen van. Ook gewone salesmedewerkers doen het
anno 2018 regelmatig op die manier. Grote kans dat je werkgever
je met zo’n vraag dus niet direct in je gezicht uitlacht. Je werkdag
wordt er tenslotte veel productiever én efficiënter van.
Lange reistijden zijn voor veel mensen reden om hun droombaan
te laten schieten. In de huidige krappe arbeidsmarkt wordt de
werving van nieuw talentvol personeel hierdoor een stuk lastiger.
Maak als werkgever het woon-werkverkeer voor medewerkers
dus zo prettig en aantrekkelijk mogelijk. Wedden dat die
privéchauffeur je talentvolle nieuwe medewerker over de streep
gaat trekken?
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