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Samenvatting



De werkplek van de toekomst is er al! Technologische, culturele 
en economische veranderingen beïnvloeden de manier waarop 
mensen werken. Overal ter wereld en op alle niveaus.
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Deze veranderingen zijn van invloed op de manier waarop werknemers 
met elkaar omgaan, maar ook op de middelen die zij gebruiken om hun 
werk te verrichten. Afhankelijk van de geografische locatie, de 
bedrijfstak of de functie kunnen de verschuivingen weliswaar 
verschillen, maar feit is dat werkgevers en werknemers zich moeten 
aanpassen en dat die aanpassingen gelijke tred moeten houden met 
het  tempo van deze veranderingen . 

Om erachter te komen hoe werktrends van invloed zijn op de 
werkvloer, heeft ADP Research Institute® (ADP RI) een op eigen initiatief 
kwalitatief en kwantitatief onderzoek verricht onder werkgevers en 
werknemers in vier grote regio's: Noord-Amerika, Europa, Latijns-
Amerika en Azië-Pacific. Dit onderzoek biedt niet alleen inzicht in 
opkomende werktrends, maar ook in de behoeften van werknemers . 
Door deze benadering ontstaat er een beter  beeld van de langere 
termijn dan wanneer we enkel kijken naar de trends die zich op dit 
moment voordoen . Zo kunnen we vooruitblikken naar de nieuwe 
grenzen van het werken in de wereld en hierop inspelen . 

•   Uit dit onderzoek onder hoofdzakelijk kantoorpersoneel blijkt dat 
werknemers wereldwijd over het algemeen positief gestemd zijn over 
de meeste werktrends, zowel de trends die zich op dit moment 
voordoen als toekomstige ontwikkelingen. In de regio Azië-Pacific 
bijvoorbeeld, waar de bevolking relatief jong is en het aantal banen 
snel groeit, staan werknemers te popelen om  met innovaties  aan de 
slag te gaan . Dat geldt met name voor trends die verband houden 
met meer vrijheid, zoals de mogelijkheid voor werknemers om hun 
eigen werktijden te bepalen . Ook in Latijns-Amerika staan 
werknemers open voor nieuwe trends, maar door economische 
tegenslagen en langzame groei is het daar voor veel mensen niet 

mogelijk de huidige trends in hetzelfde tempo als elders in de wereld 
te omarmen . 

•  Hoewel de meeste werknemers in dit onderzoek positief zijn over de 
toekomst, zijn er ook trends die als negatief worden ervaren . Dat zijn 
met name de ontwikkelingen die de persoonlijke stabiliteit van 
werknemers kunnen bedreigen, bijvoorbeeld het verdwijnen van 
banen door automatisering . 

•  Van alle onderzochte organisaties zijn multinationals, de bedrijven die 
nog geen twintig jaar bestaan en bedrijven in de regio Azië-Pacific 
het meest geneigd zich aan te passen aan specifieke werktrends.  

•    Op de vraag waar werknemers de grootste effecten op hun werk 
verwachten, gaven de meeste respondenten aan dat de snel 
veranderende technologie en de globalisering de meeste invloed 
zullen hebben .

•  Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers meer langetermijndenkers 
zijn, een houding die in dit rapport uitgebreid aan de orde komt, 
terwijl werknemers meer geneigd zijn op de korte termijn te denken . 

Dit rapport wil inzicht geven in de verschillende gezichtspunten ten 
aanzien van werktrends en hoe die van invloed zijn op werknemers 
- van de 'Millennials' in Europa tot leidinggevenden in Noord-Amerika . 
Door inzicht te krijgen in die gezichtspunten zijn bestuurders en HR-
afdelingen beter toegerust om het voortouw te nemen als het gaat  
om werktrends .
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Inleiding



6

Technologische en culturele veranderingen zijn altijd al van 
invloed geweest op de ontwikkeling in het werken, maar nu 
staan we voor een nog snellere mondiale transformatie. 
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De mate van verandering zal per regio, functie en bedrijfstak 
verschillen . Maar het domino-effect van de snelle technologische 
ontwikkelingen en massale verschuivingen, zoals geglobaliseerde 
concurrentie, corporate communicatie en mobiliteit van talentvolle 
medewerkers, heeft wereldwijd een substantiële invloed op de manier 
waarop mensen wonen en werken . Vooral dankzij de technologie, die 
misschien wel de grootste revolutie in de beschaving teweeg heeft 
gebracht, beschikken zowel werkgevers als werknemers over een 
nieuwe flexibiliteit. Werknemers  beleven daardoor in bepaalde functies 
een groter gevoel van vrijheid, werkgevers ervaren een grotere mate 
van efficiency. Beiden kunnen altijd verbonden zijn zonder de 
traditionele beperkingen van tijd en plaats .

Moderne werkomgevingen staan in schril contrast met de tijd waarin er 
nog op vaste tijden en een gemeenschappelijke locatie gewerkt werd . 
Tegenwoordig hebben veel werknemers meer controle over de 
omstandigheden op hun werk en een grotere vrijheid om te beslissen 
hoe, wanneer en waar zij werken . Andere grote veranderingen zijn 
bijvoorbeeld het feit dat er steeds meer taken worden verricht door 
machines maar ook dat talent nu bekeken wordt vanuit zowel een lokaal 
als een mondiaal perspectief . Individuele loopbaanpaden zijn 
tegenwoordig vaak onvoorspelbaar . Daarbij komt nog dat de 
werknemers van vandaag steeds meer op zoek zijn naar zinvol werk dat 
er toe doet, en geen genoegen nemen met alleen een goed salaris en 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden . 

En dat zijn nog maar een paar voorbeelden van de manieren waarop 
het werken overal ter wereld aan het veranderen is . Die veranderingen 
bieden een duidelijk perspectief dat ons in staat stelt vele toekomstige 
aspecten te kunnen bekijken . Hoe zullen deze trends zich in de loop 
van de tijd blijven ontwikkelen? Op wie zullen zij de grootste invloed 
hebben? En waar is de kans het grootst dat zij zich voordoen? 

Om deze vragen te beantwoorden en nauwkeurig te voorspellen hoe 
het werken van de toekomst eruit zal zien, moeten we kijken naar de 
behoeften van werknemers . Hoewel die behoeften afhankelijk kunnen 
zijn van omgevingsfactoren, de bedrijfstak of de beschikbaarheid van 
middelen zoals computers, blijven ze in de loop van de tijd meestal wel 
bestaan en gelden ze voor de meeste werknemers, ongeacht hun 
functie of locatie . Zo werd 'werkzekerheid' voorheen gezien als een 
constant salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, meer dan 
twintig jaar bij dezelfde baas, in het vooruitzicht van een 
afscheidsreceptie en een pensioenuitkering waar je de rest van je leven 
mee toekwam . Door de huidige veranderingen in het werken en in het 
denken van werknemers, wordt zekerheid nu meer gezien als de kracht 
van het zakelijke netwerk van elk afzonderlijk individu en zijn of haar 
vermogen om dat netwerk aan te boren bij het zoeken naar een nieuwe 
baan en het creëren van een langdurige en gevarieerde loopbaan . Een 
perspectief dat uitgaat van behoeften, biedt een langeretermijnvisie op 
de toekomst, met de focus op de mensen die deze veranderingen 
zullen ondergaan .

De werknemers van tegenwoordig zijn steeds meer op 
zoek naar zinvol werk dat er toe doet, en nemen geen 

genoegen meer met alleen een goed salaris en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden.



Werkgevers moeten zich 
aanpassen aan de veranderende 
behoeften van werknemers.
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Terwijl IT-afdelingen al nieuwe manieren hebben ontdekt om aan de 
veranderende behoeften van werknemers en de verschuivingen in het 
werken wereldwijd tegemoet te komen, hebben HR-afdelingen op dit 
vlak nog wel een achterstand in te halen . Hoewel HR-afdelingen de 
mogelijkheid hebben aangegrepen om wereldwijd te zoeken naar het 
beste talent, worstelen zij nog vaak met het aannemen van nieuwe, 
mondiale werknemers . Nu organisaties hun werknemers en tijdelijk 
personeel meer flexibiliteit bieden om vanuit huis of andere locaties op 
afstand te werken, blijken HR-afdelingen bovendien achter te lopen als 
het gaat om nieuwe programma's en diensten die voor een naadloze 
connectiviteit binnen teams te zorgen .

ADP Research Institute heeft dit onderzoek verricht om HR-afdelingen 
en werkgevers inzicht te geven in werktrends, zodat zij talent kunnen 
werven, ontwikkelen en vasthouden . Door de behoeften als 
uitgangspunt te nemen, creëren we een stabieler platform als 
springplank naar de toekomst . Een scenario dat uitgaat van 
(toekomstige) behoeften is cruciaal voor ondernemingen en individuen 
die willen innoveren en strategisch te werk willen gaan . Alleen dan kan 
men de toekomstige voordelen voor de werknemers die deze 
veranderingen ondergaan, optimaal benutten . In dit rapport wordt (1) 
beschreven waar het werken op afkoerst en (2) geïllustreerd hoe 
organisaties deze toekomstige situatie optimaal kunnen benutten in 
hun besluitvorming . Dit alles om te voldoen aan de behoeften van 
werknemers van vandaag, terwijl ze anticiperen op de trends  
van morgen .
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Methode van 
onderzoek



Het ADP Research Institute® verrichtte op eigen initiatief een 
origineel en baanbrekend kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
onder werkgevers en werknemers over de hele wereld. 
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Tijdens dit onderzoek is de nadruk gelegd op het verwerken van 
verschillende gezichtspunten, om zo tot een totaalbeeld te komen van 
de manier waarop het werken overal ter wereld aan het veranderen is en 
in de toekomst zal blijven veranderen . Enkele van de belangrijkste 
groepen waaronder het onderzoek is verricht, zijn:

•   Mensen die leven en werken in de vier grootste ontwikkelde regio's 
van de wereld, met name de opkomende markten in Latijns-Amerika 
en Azië-Pacific, om inzicht te krijgen in de manier waarop verschillende 
regio's veranderingen ervaren/of aansturen . 

•  Er zijn zowel werkgevers als werknemers onderzocht, om erachter te 
komen in hoeverre deze twee groepen van standpunt verschillen .

•  Er is een doorsnede genomen van leeftijdsgroepen, met inbegrip van 
Millennials (in dit onderzoek gedefinieerd als mensen van 18 tot 34 jaar 
die minder dan vijf jaar werken en een functie op junior of 
middenniveau hebben); professionals (30-plussers die vijf jaar of langer 
werken met een functie op junior of middenniveau); en senior 
leidinggevenden (in functies op senior niveau, ongeacht het aantal 
jaren ervaring) om inzicht te krijgen in de manier waarop menselijke 
behoeften kunnen verschillen, afhankelijk van het moment in de 
loopbaan of de functie van de betrokkene .

•  Werknemers van kleinere ondernemingen (250 tot <1.000 werknemers) 
en grotere ondernemingen (1 .000+ werknemers) om te onderzoeken 
hoe de grootte van de onderneming van invloed is op de ontwikkeling 
van trends .

•  Kantoor- en productiemedewerkers  om te onderzoeken hoe trends en 
individuele behoeften verschillen al naar gelang het soort werk dat 
wordt verricht . [Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek 90% 
kantoormedewerkers en 10% anderen onderzocht zijn, een steekproef 
die een leesbare basis opleverde waaraan belangrijke inzichten konden 
worden ontleend .]

Bij aanvang van het onderzoek is een uitgebreide analyse verricht van al 
bestaand onderzoek naar de toekomst van het werken en zijn 
interactieve kwalitatieve discussies met werkgevers en werknemers van 
over de hele wereld gevoerd . Dit hielp om een goed inzicht te krijgen in 
het hele scala aan werktrends die zich al voordoen of beginnen vorm te 
krijgen . Ook leverde dit een eerste inzicht op in de diepere menselijke 
behoeften die aan veel van deze trends ten grondslag liggen .

Om op deze eerste inzichten voort te borduren, werd een volledig 
kwantitatief onderzoek gehouden om erachter te komen in welke mate 
bepaalde trends zich op dit moment voordoen of voor de toekomst 
verwacht worden, hoe trends van invloed zullen zijn op afzonderlijke 
individuen en wat het verband is tussen elke trend en de diepere 
menselijke behoeften in elke onderzoeksgroep . 

Hieronder zijn de onderzoeksspecificaties aangegeven voor het 
kwantitatieve werk:

•  Er is een online onderzoek verricht van 15 minuten, van 16 april t/m 5 
mei 2015; ADP werd niet bekendgemaakt als sponsor van het 
onderzoek .

•   De steekproef was n=2 .403 interviews in vier regio's (Noord-Amerika, 
Europa, Latijns-Amerika en Azië-Pacific).

•  Het onderzoek werd vertaald naar de moedertaal in elk land .

•  Het respondentprofiel omvatte mannen en vrouwen van 18 jaar of 
ouder met een fulltime of parttime baan bij een bedrijf met 250 
werknemers of meer .

•  De onderzochte landen waren onder meer de Verenigde Staten, 
Canada, Mexico, Brazilië, Chili, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 
Duitsland, Nederland, Australië, China, India en Singapore .



Oorzaken van mondiale ontwikkelingen

Met dit onderzoek werden negentien trends onderzocht die op het punt staan wereldwijd het werken te veranderen (zie tabel 1 hieronder) . Deze 
trends kunnen worden ingedeeld in vijf overkoepelende behoeften waarmee werknemers over de hele wereld op de een of andere manier te 
maken hebben .
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Werknemers kunnen 
vanaf elke locatie ter 
wereld te werken.

Mensen kiezen ervoor 
hun tijd te besteden 
aan zaken die voor 
hen van persoonlijk 
belang zijn of een 
bredere impact op de 
maatschappij hebben.

Afdelingen en 
hierarchie bestaan 
niet meer.

Werknemers werken 
overal waar hun 
vaardigheden nodig 
zijn en blijven niet 
meer loyaal aan één 
onderneming.

De noodzaak voor 
werknemers om 
voortdurend van 
functie te veranderen, 
maakt het nodig dat 
zij zich snel nieuwe 
vaardigheden eigen 
maken.

De technologie maakt 
intensievere 
persoonlijke 
contacten op afstand 
en door de tijd heen 
mogelijk.

Er is geen standaard-
pensioenleeftijd 
meer; mensen gaan 
met pensioen 
wanneer zij daarvoor 
kiezen.

Werknemers 
verrichten al hun 
werk vanaf een 
mobiel apparaat.

Werknemers 
vertrouwen 
hoofdzakelijk op 
zichzelf en/of 
informatie van 
internet om 
problemen op te 
lossen en hun werk te 
doen.

Ondernemingen 
zoeken wereldwijd 
naar het beste talent.

Organisaties nemen 
meer risico's om het 
tempo van de 
veranderingen bij te 
benen.

Organisaties 
gebruiken 
technologie om het 
welzijn van hun 
werknemers te meten 
en beïnvloeden.

Social media worden 
het samenwerkings- 
platform voor het 
werk.

Werknemers bepalen 
hun eigen werktijden, 
op basis van wat voor 
hen gemakkelijk en 
effectief is.

Werknemers worden 
realtime betaald, op 
basis van hun bijdrage 
aan het werk (een 
projectmijlpaal halen 
enz.).

Ondernemingen 
nemen uitsluitend 
tijdelijk personeel aan 
op projectbasis 
(weinig of geen 
fulltime, vaste 
werknemers).

Mensen gebruiken 
technologie om 
overal en altijd te 
kunnen leren wat zij 
willen.

Technologie (zoals 
realtimesensoren) 
stelt organisaties in 
staat de prestaties 
van individuele 
werknemers en teams 
proactief bij te 
stellen.

Automatisering, 
slimme machines en 
kunstmatige 
intelligentie 
vervangen mensen 
die herhalend werk 
doen.

Tabel 1: Werktrends weerspiegelen behoeften van werknemers
Elk van de negentien werktrends hieronder weerspiegelt een menselijke basisbehoefte, die te vinden is bij alle onderzochte werknemers, ongeacht 

hun demografische kenmerken. Deze vijf basisbehoeften zijn vrijheid, kennis, stabiliteit, zelfmanagement, en zingeving. 



De vijf menselijke basisbehoeften
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VRIJHEID
Mensen willen de vrijheid om van hun leven te genieten . Zij willen 
controle en de flexibiliteit om hun werk te doen wanneer, waar en hoe 
zij dat willen . Deze wens blijkt uit de grotere keuzemogelijkheden die 
werknemers eisen en benutten . Zo willen zij zelf hun werktijden 
bepalen en en vanuit huis, een andere stad of ander land werken dan 
waar hun werkgever is gevestigd . Deze keuzevrijheid voor 
werknemers  werd vooral haalbaar dankzij de toegenomen 
mogelijkheden om te werken vanaf een mobiel apparaat of laptop . 

KENNIS
Mensen willen toegang tot de middelen, instrumenten en informatie 
die zij nodig hebben voor hun werk . En zij willen tijd om nieuwe 
vaardigheden aan te leren, terwijl ze hun werk blijven doen . Dankzij 
de technologie zijn werknemers in staat veel meer werk te verrichten 
in evenveel of zelfs minder tijd dan voorheen . Dat wordt dan ook 
steeds meer door hun werkgevers van hen verwacht. Werknemers 
kunnen technologische ontwikkelingen en mondiale middelen snel 
benutten om nieuwe dingen te leren en problemen op te lossen 
terwijl zij aan het werk blijven . Dit leren on demand helpt werknemers 
snel nieuwe vaardigheden te ontwikkelen . Zo kunnen zij voldoen aan 
de behoefte van hun werkgever aan multi-inzetbaar personeel .

STABILITEIT
De almaar grotere technologische connectiviteit stelt ondernemingen 
in staat wereldwijd te zoeken naar (tijdelijk) personeel . Dit biedt ook 
medewerkers extra zekerheid, in die zin dat hun vaardigheden gewild 
kunnen zijn bij multinationals . Zo blijft hun toegang tot banen niet 
beperkt tot het aanbod in hun woonomgeving . Naarmate mensen het 
begrip 'loopbaan' steeds flexibeler invullen en er steeds meer 
wereldwijd gezocht wordt naar het beste talent, zullen mensen zich 
realiseren dat zij meer mogelijkheden tot hun beschikking hebben . 

ZELFMANAGEMENT
De technologie zal werknemers beter in staat stellen hun productiviteit 
en prestaties zelfstandig te managen, en tegelijkertijd realtime 
feedback en erkenning te krijgen . Hierdoor zullen hindernissen voor 
samenwerking worden weggenomen en krijgt de relatie tussen 
werknemers en hun leidinggevenden een ander karakter . Door de 
recente ontwikkelingen op het gebied van automatisering worden 
mensen die herhalend werk doen langzaam maar zeker vervangen door 
slimme machines en kunstmatige intelligentie . In de toekomst zal de 
productiviteit van mensen echter vergroot worden door effectief samen 
te werken met deze slimme machines . Als er technologie beschikbaar is 
die afzonderlijke werknemers en teams kan helpen aansturen en 
steunen, is een werkplek zonder afdelingen en hiërarchie helemaal niet 
zo vergezocht meer . Op zo'n toekomstige werkplek zullen mensen vrij 
zijn om zich meer op het werk te richten, dan op het leiden van of geleid 
worden door anderen .

ZINGEVING
De werknemers van vandaag vinden hun motivatie om te werken steeds 
vaker in andere zaken dan alleen hun salaris . Over het algemeen willen 
werknemers graag werken aan projecten die voor hen persoonlijk zinvol 
zijn, een positieve impact hebben op de maatschappij en het welzijn 
van mensen bevorderen . Terwijl technologische ontwikkelingen 
sommige werknemers in staat hebben gesteld te kiezen wanneer, waar 
en hoe zij willen werken, hebben zij het anderen weer mogelijk gemaakt 
een baan te kiezen die aan meer tegemoet komt dan alleen de 
financiële behoeften. Organisaties en HR-afdelingen die deze behoefte 
erkennen, betrekken hun werknemers nu nauwer bij de missie van de 
organisatie . Door de erkenning dat elke werknemer een substantiële 
bijdrage levert aan het succes van de onderneming, hebben 
werknemers het gevoel dat hun werk voor hen persoonlijk zinvol is . 

Niet alleen willen mensen graag dat de organisatie waarvoor zij werken 
zich doelen stelt die hun een sterker gevoel van betekenis en 
doelgerichtheid in hun leven geven . Zij verwachten van hun werkgever 
ook betrokkenheid bij zijn werknemers . Organisaties zoals Google 
hebben met dit idee geëxperimenteerd door 20% van de tijd van elke 
werknemer te reserveren voor zaken waar zij persoonlijk enthousiast 
over waren .1 Dit is nog maar één voorbeeld van hoe een organisatie kan 
laten zien dat zij om haar werknemers geeft, waardoor mensen meer 
gemotiveerd en bij hun werk betrokken zijn .

1 http://www.businessinsider.com/google-20-percent-time-policy-2015-4, april 2015



De uitdaging van snelle veranderingen
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2 CNN Money, Smarter robots put 50% of jobs at risk, november 2015
3 Fortune, 3 Workplace Trends for 2015 and Beyond, december 2014
4 Alternet, How the Mindfulness Movement Went Mainstream — And the Backlash That Came With It, januari 2015

De werkomgeving verandert in hoog tempo . Veel mensen zijn het 
erover eens dat deze veranderingen worden gestimuleerd door de 
Millennials . Deze nog maar net volwassen werknemers beïnvloeden elk 
facet van de werkcultuur . Van het eisen van meer vrijheid om hun eigen 
werktijden en -locaties te kiezen, tot het stimuleren van meer 
samenwerking op een gelijk speelveld en het bevorderen van innovatie . 
Dit geldt met name in de regio Azië-Pacific, waar de beroepsbevolking 
relatief jong is en de werknemers veranderingen omarmen . 

Maar snelle veranderingen brengen ook uitdagingen met zich mee . Zo 
worden mensen die herhalend werk verrichten, vervangen door 
kunstmatige intelligentie en slimme machines . Ook beginnen 
ondernemingen manieren te ontdekken om nieuwe technologieën te 
gebruiken om hoger opgeleide mensen meer werk te laten verrichten . 
Automatisering vormt een bedreiging voor zo'n 50% van de 
werknemers, waaronder mensen met administratieve en 
productiebanen .2  Dit is met name een zorg in Azië, waar het voor de 
verbetering van de levensstandaard van essentieel belang is dat de 
mensen aan het werk kunnen . Leidt de automatisering ertoe dat 
mensen niet aan het werk kunnen of dat de lonen, die tot meer welvaart 
moeten leiden, worden verlaagd, dan kan dit als risico voor de regio 
worden beschouwd .

Het voordeel van automatisering is dat deze mensen vrij kan maken om 
aan creatieve en interessante projecten te werken .3  En dankzij de 
nieuwe sociale platforms zoals Google Hangouts, LinkedIn, en interne 
software zoals IBM’s SocialBlue (voorheen bekend als Beehive), hebben 
de nieuwe technologieën het de mensen gemakkelijker gemaakt om 
over de hele wereld met anderen contact te zoeken en samen te 
werken . Mensen werken steeds meer vanuit huis of gemeenschappelijke 
ruimtes en zijn aan de slag op tijden die in hun planning passen, in 
plaats van van negen tot vijf . En werkgevers proberen steeds meer het 
dagelijkse werk zinvoller te maken . Zo heeft General Motors een 
mindfulnessprogramma opgezet voor haar werknemers, om de 
positieve energie te bevorderen en de stress op het werk te 
verminderen .4

Volgens het onderzoek kunnen al deze 
transformaties in het werken worden 
ondergebracht in drie hoofdgebieden, die 
het komende decennium en ook daarna 
nog enorme veranderingen zullen blijven 
doormaken:

1   TECHNOLOGIE

2   GLOBALISERING

3   WERKSTRUCTUUR



Over het algemeen worden de meeste nieuwe werktrends als positief 
ervaren. Dat wil zeggen dat de emoties die door elk van die trends 
worden opgeroepen voor meer dan 50% positief zijn (zie tabel 2). 
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Dit geldt met name voor ontwikkelingen die de werknemers meer 
flexibiliteit bieden, zodat zij bijvoorbeeld in staat zijn  om on-demand te 
leren, of te werken aan projecten die voor hen persoonlijk zinvol zijn of 
een positieve impact hebben op de maatschappij, of meer 
mogelijkheden hebben om zelf te kiezen wanneer en waar zij willen 
werken . De laagste score op positieve emoties hebben de trends die 
van invloed kunnen zijn op de werkzekerheid . Denk aan automatisering 
en slimme machines waardoor mensen overbodig kunnen worden en 
aan de trend om tijdelijk personeel aan te nemen op projectbasis . 

Deze sentimenten zijn echter niet in alle regio's hetzelfde en er zijn ook 
verschillen tussen werkgevers en werknemers . Van alle regio's blijft 
Europa het meest op zijn hoede voor veel van de veranderingen, terwijl 
Latijns-Amerika en Azië-Pacific optimistisch zijn over het doorvoeren 
van veranderingen in het werken . Afgezien van culturele sentimenten is 
een regio als Noord-Amerika meer klaar voor de toekomst dan een 
regio als Latijns-Amerika . Daar is men weliswaar enthousiast maar heeft 
men ook te maken met politieke en economische veranderingen die 
een snelle groei kunnen belemmeren .

Als er sprake is van zoveel gelijktijdige veranderingen in het werken, zijn 
groeistuipen onvermijdelijk . Over de hele wereld hebben werkgevers 
en werknemers bepaalde zorgen gemeen:

•  Hoe zorgen we ervoor dat systemen, programma's en instrumenten 
voortdurend actueel blijven in een wereld waarin de technologie zich 
zo snel ontwikkelt?

•  Hoe kunnen we de kennisuitwisseling verbeteren in een steeds meer 
mondiaal werkveld, met teams die veelvuldig kunnen wisselen en 
veranderen?

•  Hoe ziet een persoonlijk carrièreplan of -traject eruit als het te 
verwachten is dat mensen in de loop van hun leven een aantal keren 
van baan veranderen?

•  Als we mogen verwachten dat elk individu dankzij de technologie en 
slimme machines meer werk in minder tijd kan verrichten, hoe 
voorkomen we dan dat mensen overbelast raken?

•  Hoe kunnen we een echte teamgeest creëren als mensen op afstand 
werken en op hun eigen tijden?

Uit het onderzoek blijkt echter dat werkgevers en werknemers 
gemengde gevoelens hebben over veel actuele trends. Werknemers 
zijn meestal geneigd naar de korte termijn te kijken, terwijl werkgevers 
juist naar de lange termijn kijken . Daarom ligt de focus van werknemers 
veel meer op de dagelijkse gang van zaken . Dat heeft, gevolgen voor 
de manier waarop leidinggevenden hun teams leiden . 

Op één gebied waarin werkgevers en werknemers verschillende 
opvattingen koesteren, zijn werknemers van mening dat de trends om 
wereldwijd naar het beste talent te zoeken, continu van functie te 
veranderen en technologie te gebruiken om alles te leren wat ze willen, 
allemaal nu spelen . Uit het onderzoek blijkt echter dat werkgevers 
daarentegen geneigd zijn te denken dat deze trends, samen met het 
verdwijnen van afdelingen en hiërarchieën, wat verder weg in de 
toekomst liggen . En dat zijn niet de enige verschillen . Terwijl 
werknemers vaker wat negatiever denken over de risico's voor hun 
loopbaan van automatisering, uitsluitend tijdelijk werk en het gebrek 
aan financiële zekerheid na de pensionering, kijken werkgevers 
positiever naar deze trends . Dat is waarschijnlijk omdat deze trends de 
werkgevers helpen het werk effectiever en optimaal te verrichten . 
Tegelijk kunnen werknemers hierdoor het gevoel  krijgen dat hun 
loyaliteit aan de werkgever niet wederzijds is. 



Negatief

Werknemers worden realtime betaald,
op basis van hun bijdrage aan het werk

Social media worden het
samenwerkingsplatform voor het werk

Werknemers vertrouwen hoofdzakelijk op
zichzelf om problemen op te lossen

Organisaties gebruiken technologie om het
welzijn van werknemers te meten/beïnvloeden

Werknemers verrichten al hun werk
vanaf een mobiel apparaat

Werknemers bepalen hun
eigen werktijden

Technologie maakt intensievere contacten
op afstand/door de tijd heen mogelijk

Mensen kiezen ervoor te werken aan zaken 
die voor hen van persoonlijk belang zijn/van 

invloed zijn op de maatschappij

Werknemers zijn in staat vanaf ongeacht
welke locatie ter wereld te werken

Mensen gebruiken technologie om overal
en altijd te kunnen leren wat zij willen

Automatisering, slimme machines en 
kunstmatige intelligentie vervangen mensen 

die repeterend werk doen

Ondernemingen nemen uitsluitend tijdelijk
personeel aan op projectbasis

Er is geen standaard
pensioenleeftijd meer

Organisaties nemen meer risico's om
het tempo van de veranderingen bij te benen

Er zijn geen afdelingen en 
hiërarchie meer

Het voortdurend veranderen van functie vereist
het snel aanleren van nieuwe vaardigheden

Ondernemingen zoeken wereldwijd
 naar het beste talent

Technologie stelt organisaties in staat om
prestaties proactief bij te stellen

Werknemers werken overal
waar hun vaardigheden nodig zijn

PERCENTAGE POSITIEVE VERSUS NEGATIEVE EMOTIES DIE DOOR ELK VAN DE ONTWIKKELINGEN WORDEN OPGEROEPEN

82% 18%

81% 19%

81% 19%

79% 21%

78% 22%

77% 23%

72% 28%

72% 28%

72% 28%

71% 29%

70% 30%

67% 33%

67% 33%

65% 35%

64% 36%

62% 38%

61% 39%

55% 45%

55% 45%

Tabel 2

Positief

Percentage positieve 
versus negatieve 
gevoelens die door  
elk van de trends 
worden opgeroepen
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Tabel 2: 
Gevoelens die 
door elk van de 
trends worden 
opgeroepen



Er zijn trends die niet alleen een revolutie kunnen 
betekenen voor het werk van mensen op individueel niveau 
(zie tabel 3), maar ook voor werken in het algemeen. 
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De trend die wereldwijd waarschijnlijk de grootste impact heeft, is de 
mogelijkheid om altijd en overal technologie te gebruiken . Technologie 
speelt tegenwoordig wereldwijd een belangrijke rol in het werk van veel 
mensen . De  mogelijkheid om technologie in te zetten voor on-demand 
leren,  maakt mensen niet langer afhankelijk van een traditioneel 
trainingsprogramma om altijd over de juiste kennis te kunnen 
beschikken .  Een dergelijke verandering zal van invloed zijn op meer 
mensgerichte HR-afdelingen, omdat zij in de pakketten die zij 
aanbieden zich in plaats van op traditionele door mensen gegeven 
trainingen meer zullen richten op het gebruik van technologieën voor 
leren on-demand . 

Een andere trend die waarschijnlijk een grote persoonlijke impact heeft, 
is de voortdurende noodzaak om van functie te veranderen . Mensen 
hebben behoefte aan stabiliteit en het voortdurend van functie moeten 
veranderen betekent een groot verschil met de huidige werksituatie en 
die in het verleden, toen hun functies van project tot project gelijk 
bleven . 

Ten slotte wordt gedacht dat het werken vanuit ongeacht welke plaats 
ter wereld veel invloed heeft op het leven van mensen . Hoewel deze 
trend al gaande is, zal dit zeker van invloed zijn op de contacten, 
communicatie en samenwerking tussen mensen . Ook zullen 
leidinggevenden anders met hun mensen omgaan .

Daaraan gerelateerd is het gebruik van social media als 
samenwerkingsplatform, maar dat heeft waarschijnlijk een minder grote 
impact . Het gebruik van social media is redelijk wereldwijd 
doorgedrongen; maar mensen zijn onzeker over het eventuele nut op 
het werk . Hoewel social media-platforms steeds vaker ook zakelijk zijn, 
worstelt de werkomgeving nog met de ontwikkeling van een intern 
zakelijk beleid voor social media .

Zowel werkgevers als werknemers  zijn ook geneigd te denken dat de 
trend dat afzonderlijke afdelingen en hiërarchieën verdwijnen, weinig 
invloed zal hebben op hun werk .  Mogelijk omdat zij niet geloven dat 
deze trend zich echt zal voordoen . Er zijn tekenen dat de hiërarchische 
organisatie van ondernemingen misschien zal verdwijnen, voornamelijk 
doordat mensen op alle niveaus binnen de organisatie door de 
technologie verbonden blijven en doordat informatie steeds meer met 
een breder en meer junior publiek wordt gedeeld . Door sociale en 
culturele normen zal in de regio Azië-Pacific  het afstappen van de 
hiërarchische structuur wellicht niet zo snel gestalte krijgen .  Landen als 
India en China respecteren de hiërarchie en de daaruit voortvloeiende 
bureaucratie, zodat het tijd zal kosten om deze normen los te laten .5  

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat twee andere trends naar de 
mening van de respondenten weinig persoonlijke impact zullen 
hebben . De ene is de mogelijkheid voor werknemers om te werken aan 
projecten die voor hen persoonlijk van belang zijn . Veel ondernemingen 
laten zich nog steeds erg leiden door de winst- en verliescijfers en 
moeten de behoeften van werknemers aan passie en persoonlijke 
gedrevenheid in het werk nog ontwikkelen . De andere trend is dat 
werknemers al hun werk vanaf een mobiel apparaat uitvoeren . Vooral 
respondenten in Noord-Amerika en Europa denken dat deze trend heel 
weinig impact op hun werk zal hebben . Zij  verwachten dat dit wat 
verder weg in de toekomst ligt en niet zo gauw werkelijkheid zal 
worden. In opkomende economieën in Azië-Pacific en Latijns-Amerika 
zijn de mobiele apparaten meer gebruikelijk dan onbeperkte toegang 
tot internet . Mensen daar denken dan ook dat deze trend veel impact 
zal hebben .

5 Huffington Post, 5 Trends Shaping the Future of Work, september 2014



Veel

Weinig

Ondernemingen nemen uitsluitend tijdelijk 
personeel aan op projectbasis

Automatisering, slimme machines en 
kunstmatige intelligentie vervangen mensen 

die repeterend werk doen

Organisaties gebruiken technologie om het 
welzijn van werknemers te meten/beïnvloeden

Werknemers werken overal 
waar hun vaardigheden nodig zijn

Technologie stelt organisaties in staat om 
prestaties proactief bij te stellen

Technologie maakt intensievere contacten 
op afstand en door de tijd heen mogelijk

Ondernemingen zoeken wereldwijd 
naar het beste talent

Werknemers zijn in staat vanaf ongeacht 
welke locatie ter wereld te werken

Het voortdurend veranderen van functie 
vereist het snel aanleren van vaardigheden

Mensen gebruiken technologie om overal 
en altijd te kunnen leren wat zij willen

Er zijn geen afdelingen en 
hiërarchie meer

Social media worden het 
samenwerkingsplatform voor het werk

Mensen kiezen ervoor te werken aan zaken 
 die voor hen van persoonlijk belang zijn/van 

invloed zijn op de maatschappij

Werknemers verrichten al hun werk 
vanaf een mobiel apparaat

Er is geen standaard 
pensioenleeftijd 

Werknemers worden realtime betaald, 
op basis van hun bijdrage aan het werk

Werknemers vertrouwen hoofdzakelijk op 
zichzelf om problemen op te lossen

Werknemers bepalen hun 
eigen werktijden

Organisaties nemen meer risico's om het 
tempo van de veranderingen bij te benen

VERWACHTE PERSOONLIJKE IMPACT VAN ELKE TREND

46% 39%

45% 41%

41% 36%

39% 37%

38% 40%

38% 42%

37% 40%

37% 42%

37% 35%

37% 36%

34% 44%

34% 34%

34% 43%

34% 38%

33% 34%

33% 37%

33% 40%

32% 40%

21% 25%

Verwachte 
persoonlijke impact 
van elke trend

Tabel 3: 
Persoonlijke  
impact van de 
trends

16
Hoe werk verandert    |     wereldwijde werktrends en de invloed op mensen



De respondenten in ons onderzoek hadden verschillende 
opvattingen over wanneer deze werktrends verwezenlijkt 
zullen worden (zie tabel 4).  
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Werktrends die nu al 
te zien zijn, zijn 
onder meer het 

gebruik van

Organisaties  
zullen meer risico's 
gaan nemen om bij 

te blijven met

TECHNOLOGIE

HET HOGE 
TEMPO VAN DE 
VERANDERING

EN

Veel van de trends die volgens werknemers al gaande zijn, vooral in 
Noord-Amerika, Europa en Latijns-Amerika, zijn technologiegerelateerd 
en door de techniek mogelijk gemaakt. Werktrends die zich nu al 
voordoen, zijn onder meer: het gebruik van technologie om overal en 
altijd te kunnen leren wat men wil; het gebruik van technologie om 
intensievere persoonlijke contacten door de tijd en ruimte heen mogelijk 
te maken; de mogelijkheid om wereldwijd nieuw talent te werven;  de 
behoefte om snel nieuwe vaardigheden aan te leren . 

Ook de trends die naar verwachting binnenkort voet aan de grond zullen 
krijgen, hebben te maken met technologie. Bijvoorbeeld de trend dat 
organisaties meer risico's gaan nemen om het hoge tempo van 
veranderingen te kunnen bijbenen . Maar ook het gebruik van 
technologie om het welzijn van werknemers te meten en beïnvloeden en 
hun prestaties proactief bij te stellen . Tot slot wordt steeds meer op ‘self 
service’ voor het oplossen van problemen vertrouwd. 

Dan zijn er trends die door de mensen, vooral werkgevers, wat verder 
weg in de toekomst worden geplaatst . Dit geldt vooral voor trends die 
de nadruk leggen op de vrijheid en flexibiliteit voor werknemers om hun 
werk te doen op een manier die hen het beste uitkomt. Bijvoorbeeld de 
mogelijkheid voor mensen om hun eigen werktijden te bepalen, het 
loslaten van de standaardpensioenleeftijd en de mogelijkheid om te 
werken aan dingen die voor iemand van persoonlijk belang zijn . Elk van 
deze mogelijke trends ondermijnt grotendeels het huidige gevoel dat 
werk alleen een door geld gedreven inspanning is . Andere belangrijke 
trends die voor de toekomst verwacht worden, zijn dat mensen hun werk 
grotendeels vanaf een mobiel apparaat verrichten, dat zij social media 
gebruiken als online samenwerkingsinstrument en dat ondernemingen 
uitsluitend tijdelijk personeel inhuren voor bepaalde taken . 

Sommige organisaties zullen dergelijke veranderingen in het werk 
makkelijker invoeren dan andere . Uit pure noodzaak zullen de 
multinationals up-to-date moeten blijven met de technologische 
veranderingen en hetzelfde geldt voor veranderingen die van invloed 
zijn op wereldwijd zakendoen of op het werven, inhuren en managen van 
mondiaal talent . Ondernemingen die nog geen twintig jaar bestaan, 
zullen zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan veranderingen in het 
werken, mogelijk doordat zij nieuwere systemen hebben en minder 
ingesleten processen en procedures. In de regio Azië-Pacific bevinden 
veel organisaties zich in een goede positie om hun voordeel te doen met 
veel opkomende werktrends, omdat zij jonger personeel hebben dat 
zich waarschijnlijk sneller kan aanpassen aan nieuwe manieren van 
werken . Meer inzicht in de ingewikkelde regionale situaties zal duidelijk 
maken welke rol HR-ondernemingen en -afdelingen kunnen spelen bij 
het omgaan met het veranderende karakter van de werkomgeving . 



Nu

In de toekomst

Nooit

Organisaties gebruiken technologie om het 
welzijn van werknemers te meten/beïnvloeden

Werknemers vertrouwen hoofdzakelijk op zichzelf 
om problemen op te lossen en hun werk te doen

Automatisering vervangt 
mensen die repeterend werk doen

Werknemers werken overal 
waar hun vaardigheden nodig zijn

Organisaties nemen meer risico's 
om het tempo van de veranderingen bij te benen

Werknemers werken vanuit ongeacht 
welke plaats ter wereld

Het voortdurend veranderen van functie 
vereist het snel aanleren van nieuwe vaardigheden

Technologie maakt intensievere 
persoonlijke contacten mogelijk

Ondernemingen zoeken wereldwijd 
naar het beste talent

Mensen gebruiken technologie om overal 
en altijd te kunnen leren wat zij willen

Er zijn geen afdelingen 
en hiërarchie meer

Er is geen standaard 
pensioenleeftijd meer

Werknemers verrichten al hun werk 
vanaf een mobiel apparaat

Werknemers bepalen hun 
eigen werktijden

Werknemers worden realtime betaald, 
op basis van hun bijdrage aan het werk

Technologie stelt organisaties in staat om 
prestaties van individuen/teams proactief 

bij te stellen

Mensen werken aan zaken  die voor hen van 
persoonlijk belang zijn/van invloed zijn op 

de maatschappij

Ondernemingen nemen uitsluitend 
tijdelijk personeel aan

Social media worden het 
samenwerkingsplatform voor het werk

VERWACHTE PERSOONLIJKE IMPACT VAN ELKE TREND

64% 33% 2%

57% 40% 4%

54% 38% 8%

53% 43% 4%

49% 46% 5%

45% 49% 6%

44% 49% 7%

43% 51% 5%

41% 50% 9%

39% 55% 6%

38% 50% 12%

38% 50% 12%

35% 54% 11%

34% 61% 5%

30% 57% 12%

26% 56% 18%

25% 61% 15%

23% 58% 19%

11% 46% 42%

Tabel 4: Verwacht 
tijdsbestek 
voor de trends
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Uiteenlopende  standpunten
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Werkgevers versus werknemers
Voor de manier waarop werktrends zich manifesteren, is de dynamiek 
van de relatie tussen werkgevers en werknemers, zowel in rationeel als 
in emotioneel opzicht, van belang . Er is sprake van een hardnekkige en 
sterke 'wij tegen zij'-mentaliteit tussen deze twee groepen . Over het 
algemeen zijn werknemers van mening dat werkgevers niet tegemoet 
zullen komen aan hun veranderende behoeften op het werk .

Zoals eerder vermeld, is uit het onderzoek gebleken dat werknemers de 
trends sneller gerealiseerd zien worden dan werkgevers . Veel trends die 
werknemers nu al in hun omgeving waarnemen, zullen naar het idee van 
de werkgevers pas over een paar jaar aan de orde zijn, bijvoorbeeld:

•  Mensen gebruiken technologie om overal en altijd te kunnen leren 
wat zij willen . 

•  Ondernemingen zoeken wereldwijd naar het beste talent . 

•  Werknemers moeten voortdurend van functie veranderen, waardoor 
zij zich snel nieuwe vaardigheden eigen moeten maken . 

•  Werknemers werken vanuit ongeacht welke locatie ter wereld. 

•  Organisaties nemen meer risico's om het tempo  
van de veranderingen bij te benen . 

Veel werknemers zijn er niet van overtuigd dat hun ondernemingen zich 
zullen aanpassen aan nieuwe trends en zij hebben de neiging de leiding 
te verwijten dat zij te bang zijn om risico's te nemen en veranderingen 

door te voeren . Volgens de werknemers zullen hun organisaties zich het 
meest waarschijnlijk niet aanpassen aan de volgende trends:

•  Er zijn geen afdelingen en hiërarchie meer . 

•  Werknemers bepalen hun eigen werktijden.

•  Werknemers werken overal waar hun vaardigheden nodig zijn en 
blijven niet meer loyaal aan één onderneming. 

•   Automatisering, slimme machines en kunstmatige intelligentie 
vervangen mensen die herhalend werk doen . 

•  Mensen besteden meer tijd aan zaken die voor hen persoonlijk van 
belang zijn .

Werkgevers zijn echter zeer waarschijnlijk van mening dat zij zich wel 
aanpassen aan de meeste van deze trends . Omdat werknemers 
sceptisch zijn over de mate waarin hun onderneming zich aanpast aan 
veranderingen, verwachten zij veel minder dan hun werkgevers 
daadwerkelijk impact van die veranderingen te ondervinden . 
Werknemers die nog een hele loopbaan voor zich hebben of zich in een 
positie met minder macht bevinden, zijn angstiger en bezorgder over 
veranderingen in het werken en hoe deze ontwikkelingen van invloed 
zouden kunnen zijn op hun levensonderhoud en toekomstige succes .

VS



Uiteenlopende  standpunten
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Het onderzoek wijst erop dat zowel Millennials als Professionals 
(werknemers die minimaal vijf jaar maar minder dan vijftien jaar werken) 
het negatiefst denken over de volgende werktrends:

•  Ondernemingen nemen alleen nog tijdelijk personeel aan op 
projectbasis . 

•  Automatisering, slimme machines en kunstmatige intelligentie 
vervangen mensen die herhalend werk doen . 

Daarnaast ervaren de Professionals ook deze trends als negatief: 

•  De standaardpensioenleeftijd wordt losgelaten .

•  Organisaties nemen meer risico's om het tempo  
van de veranderingen bij te benen .

•  Werknemers veranderen van functie, waardoor zij zich snel nieuwe 
vaardigheden moeten eigen maken .

•  Ondernemingen zoeken wereldwijd naar het beste talent .

•  Technologie stelt organisaties in staat de prestaties van individuele 
werknemers en teams proactief bij te stellen . 

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers zich daarentegen vaak zekerder 
voelen over het vooruitzicht van veranderingen in het werken, hetzij 
omdat zij dichter bij hun pensioen zitten, hetzij omdat zij, als senior 
leidinggevenden, zich in een positie met meer macht of controle 
bevinden. Werkgevers waren daarom veel positiever over toekomstige 
veranderingen, vooral veranderingen waarvan werknemers een 
negatieve impact verwachtten . 



Regionale verschillen 
Noord-Amerika
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De beleving en gevoelens van werkgevers en werknemers in Noord-
Amerika komen over het algemeen overeen met het mondiale beeld . 
Als we specifiek naar Noord-Amerika kijken zien we slechts een paar 
kleine afwijkingen .

Mondiaal gezien zijn de volgende percepties vooral te vinden onder 
Professionals, terwijl deze in Noord-Amerika met name  
onder Millennials voorkomen:

•  Het idee dat ondernemingen zich niet zullen aanpassen aan een 
situatie waarin werknemers overal werken waar hun vaardigheden 
nodig zijn en niet meer loyaal blijven aan één onderneming.

•  Het negatieve sentiment als het gaat om de trend van 
ondernemingen om wereldwijd naar het beste talent te zoeken .

Mondiaal gezien denken zowel Millennials als Professionals vaak 
negatief over de volgende aspecten, terwijl in Noord-Amerika de 
volgende verschillen zich voordoen:

•  Professionals denken meer dan Millennials negatief over het 
uitsluitend aannemen van tijdelijk personeel .

•  Millennials denken meer dan Professionals negatief over het feit dat 
mensen met herhalend werk niet meer nodig zijn als gevolg van de 
automatisering .



Regionale verschillen 
Europa
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De beleving en gevoelens van werkgevers en werknemers in Europa 
komen over het algemeen overeen met het mondiale beeld . Maar als 
we specifiek naar Europa kijken, zien we wel enkele afwijkingen.

Het zijn met name Millennials die het idee hebben dat andere 
ondernemingen wel al wereldwijd naar het beste talent zoeken maar 
dat hun eigen onderneming die trend niet zal overnemen .

In tegenstelling tot de werkgevers op mondiaal niveau, hebben 
werkgevers in Europa niet vaak het idee dat organisaties zich zullen 
aanpassen aan de trend om werknemers de mogelijkheid te bieden 
hun eigen werktijden te bepalen of automatisering te gebruiken om 
mensen met repeterend werk te vervangen . 

Mondiaal gezien zijn zowel Millennials als Professionals veel meer 
geneigd negatief te denken over het uitsluitend aannemen van 
tijdelijk personeel . In Europa geldt dat voor Professionals in sterkere 
mate dan voor Millennials . 



Regionale verschillen 
Latijns-Amerika
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De beleving en gevoelens van werkgevers en werknemers in Latijns-
Amerika komen over het algemeen overeen met het mondiale beeld, 
met de volgende afwijkingen die specifiek voor Latijns-Amerika 
gelden .

Mondiaal gezien denken met name de Professionals negatief over de 
volgende trends; in Latijns-Amerika zijn dat vooral de Millennials:

•  Werknemers moeten zich snel nieuwe vaardigheden eigen maken 
om voortdurend van functie te kunnen veranderen .

•  Ondernemingen zoeken wereldwijd naar het beste talent .

•  Technologie stelt organisaties in staat de prestaties van individuele 
werknemers en teams proactief bij te stellen .

Mondiaal zijn het vooral de Professionals die denken dat veel trends al 
gaande zijn . In Latijns-Amerika denken zowel de Professionals als de 
Millennials dat de volgende trends al gaande zijn: 

•  Het idee dat organisaties al meer risico's nemen om het tempo van 
de veranderingen bij te benen (met een negatief sentiment rond 
deze trend) .

•  Het idee dat organisaties zich niet zullen aanpassen aan een situatie 
waarin werknemers overal werken waar hun vaardigheden nodig zijn 
en niet meer loyaal blijven aan één onderneming.



Regionale verschillen 
Azië-Pacific
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De regio Azië-Pacific is de regio die zich het meest onderscheidt als het gaat 
om beleving en gevoelens ten aanzien van werktrends bij werkgevers en 
werknemers .

Mondiaal gezien ervaren met name de Professionals de volgende trends; in 
Azië-Pacific zijn dat vooral de Millennials:

•  Het idee dat andere ondernemingen wel al wereldwijd naar het beste talent 
zoeken maar dat hun eigen organisatie die trend niet zal overnemen .

•  Het idee dat organisaties afdelingen en hiërarchieën niet los zullen laten .

•  Het idee dat organisaties zich niet zullen aanpassen als het erom gaat 
werknemers toe te staan hun eigen werktijden te bepalen .

•  Een negatief sentiment rond het nemen van meer risico's door organisaties 
om het tempo van de veranderingen bij te benen .

•  Een negatief sentiment rond het zich snel nieuwe vaardigheden eigen maken 
door werknemers om voortdurend van functie te kunnen veranderen .

Mondiaal gezien ervaren met name de Professionals de volgende trends, terwijl 
die in Azië-Pacific in gelijke mate door Professionals en Millennials worden 
ervaren:

•  Het idee dat werknemers al vanuit ongeacht welke plaats ter wereld kunnen 
werken .

•  Een negatief gevoel over het gebruik van technologie door organisaties om 
de prestaties van individuele werknemers en teams proactief bij te stellen .

In tegenstelling tot wat werkgevers mondiaal ervaren, hebben de in de regio 
Azië-Pacific ondervraagde werkgevers niet het idee dat werknemers tijdens hun 
loopbaan veel verschillende banen zullen hebben en overal heen zullen gaan 
waar hun vaardigheden nodig zijn, in plaats van loyaal te blijven aan één 
onderneming .
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Verdieping per regio 

NoordAmerika
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Noord-Amerika: Veranderingen worden omarmd

Terwijl de regio's van meer recente mondiale groei, zoals China, 
vertragen, zijn de Noord-Amerikaanse economieën klaar om in de 
nabije toekomst te versnellen, met  blijvende gevolgen voor het 
werken . De regio geniet grote voordelen, zoals een relatief liberaal 
ondernemingsklimaat, een sterke cultuur van innovatie en 
ondernemerschap, levendige kapitaalmarkten, kleine ondernemingen 
die technologische ontwikkelingen op gang kunnen brengen en 
benutten, en een startcultuur die zich goed leent voor aanpassing aan 
de toekomst .6  

Het Canadese bankensysteem is bijvoorbeeld een van de gezondste ter 
wereld gebleken en de Canadese olie- en gassector blijft sterk, ook al 
heeft zij het afgelopen jaar te kampen met een daling van de 
olieprijzen . De bedrijfstakken in de hele regio, waaronder energie, 
geavanceerde productie, levenswetenschappen, en 
informatietechnologie doen het goed .7 Uiteindelijk zal de groei van de 
werkgelegenheid naar verwachting stabiel blijven, waardoor een groot 
aantal opkomende werktrends, zoals automatisering en het gebruiken 
van technologie voor het welzijn, ondersteund en gefinancierd  
kunnen worden .

Hoewel deze verwachtingen een overwegend positief beeld laten zien 
van het werken in de toekomst, heeft de regio wel enigszins te kampen 
met een vergrijzende bevolking die zich, net als in Europa, blijft 
verzetten tegen veel van deze mogelijke veranderingen en de gevolgen 
ervan niet ziet zitten . Niettemin hebben de jongere bevolkingsgroepen 
en de op innovatie gerichte houding ertoe bijgedragen dat Noord-
Amerika zich historisch gezien in de voorhoede van veranderingen 
bevindt; dus hoewel de regio zich zal blijven ontwikkelen, zal de 
verandering niet zo intens zijn als in andere delen van de wereld . 

Het onderzoek wijst erop dat Noord-Amerikanen hierdoor wellicht 
minder snel geloven dat de veranderingen in het werken op hen van 
invloed zijn . Mensen geven over het algemeen blijk van een positief 
sentiment rond de werktrends, vooral de trends die verband houden 
met meer mogelijkheden om te kiezen wanneer en waar men wil 
werken en een verbeterde toegang tot informatie die nodig is om in 
minder tijd meer te doen . Over het algemeen blijkt uit dit onderzoek 
dat mensen in de VS meer openstaan voor en enthousiast zijn over 
veranderingen in het werken, terwijl mensen in Canada iets 
gereserveerder zijn .

6 ForeignPolicy.com, North America: the Next Great Emerging Market?, juni 2015
7 ForeignPolicy.com, North America: the Next Great Emerging Market?, juni 2015
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9 Bloomberg News, These Are The Top 20 Cities Americans Are Ditching, juli 2015
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Werkgevers en werknemers in Noord-Amerika vinden dat zij al 
goed op weg zijn naar meer controle en flexibiliteit om hun werk te 
doen wanneer, waar en hoe zij dat willen . Zij die nog geen effecten 
hebben ondervonden van de mogelijkheid hun eigen werktijden te 
bepalen, vanuit ongeacht welke locatie te werken, of meer werk te 
verrichten via mobiele apparaten, denken dat dat de komende vijf 
jaar zal veranderen . De meeste mensen in Noord-Amerika zijn 
enthousiast over dit soort veranderingen, omdat zij deze grotere 
flexibiliteit heel graag willen en er tamelijk veel vertrouwen in 
hebben dat de organisaties zich zullen blijven aanpassen (zie tabel 
5) . Het zijn met name werknemers in de VS die enthousiast zijn 
over deze veranderingen; mensen in Canada zijn minder positief .

Het grotere enthousiasme dat in de VS wordt waargenomen over 
de toegenomen mogelijkheden om werktijden en werklocaties te 
kiezen, is misschien een logisch uitvloeisel van culturele en 
economische veranderingen die al enige tijd gaande zijn . De 
houdingen en aspiraties van Millennials (mannen) en alle vrouwen 
vallen samen, nu beide groepen veel waarde hechten aan een 
goede werk-privébalans . Ondernemingen die laten zien dat zij hun 
werknemers waarderen als volwaardige mensen met volwaardige 
levens, en niet alleen als werknemers, maken meer kans om talent 
vast te houden en te ontwikkelen . 8 Daarnaast leiden sterk 
stijgende huizenprijzen ertoe dat mensen wegvluchten uit de grote 
steden die lange tijd belangrijke werkcentra zijn geweest, zoals 
New York City, Los Angeles en San Francisco. Naarmate meer 
mensen deze steden verlaten en mogelijke nieuwe inwoners 
worden afgeschrikt door de kosten van levensonderhoud, die 
onbetaalbaar lijken, zullen ondernemingen manieren moeten 
vinden om hun personeelsbestand te vullen met mensen die op 
afstand werken .9
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In het verlengde van het heersende sentiment onder mensen in 
andere regio's, denken Noord-Amerikanen dat zij feitelijk al 
toegang hebben tot de mensen, instrumenten en informatie die 
zij nodig hebben om hun werk te verrichten, en over het 
algemeen vinden zij dat zij genoeg tijd hebben om nieuwe 
vaardigheden op te doen terwijl zij ook hun dagelijkse werk doen 
(zie tabel 6) . Veel mensen ondervinden al een positief effect van 
het feit dat zij contacten kunnen leggen met hun mondiale 
professionele netwerk en via technologie op aanvraag kunnen 
leren (zie tabel 7) .

Ongeveer twee derde van de Noord-Amerikanen in het 
onderzoek is enthousiast over de mogelijkheden tot groei die 
voortvloeien uit werk dat het snel aanleren van nieuwe 
vaardigheden vereist . Maar zij ondervinden nog wel een bepaalde 
druk en stress in verband hiermee (zoals in alle regio's 
geobserveerd) . De ondernemingen gebruiken unieke praktijken 
om de stress die werknemers ervaren te verminderen en hen te 
helpen continu leren als iets positiefs te zien . Afgelopen jaar 
werkte de onderneming Udacity samen met technologiebedrijven 
om online cursussen samen te stellen, gericht op het aanleren van 
een reeks afzonderlijke, hooggewaardeerde technische 
vaardigheden, zoals mobiel programmeren, gegevensanalyse en 
webontwikkeling . Studenten die deze cursussen afrondden, 
kregen een 'nanograad', een certificaat dat Udacity samen met 
Google, AT&T en andere ondernemingen had ingesteld als een 
nieuwe vorm van werkcertificering.10 Naar verwachting zullen er de 
komende jaren steeds meer van dergelijke benaderingen voor 
on-the-job-leren komen . 

Kennis
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10 New York Times, Udacity Says It Can Teach Tech Skills To Millions, september 2015

Hoewel zeker niet in dezelfde mate als in Europa, is stabiliteit ook voor 
de mensen in Noord-Amerika wel een probleem, vooral voor oudere 
mannen en vrouwen van alle leeftijden . Veel mensen denken dat 
ondernemingen al wereldwijd zoeken naar het beste talent en 
toegroeien naar meer tijdelijk werk op projectbasis . 

Dit voedt een bepaalde onzekerheid over het behoud van banen op de 
langere termijn, die in alle regio's valt waar te nemen, maar het meeste 
opvalt in de VS en Europa (zie tabellen 8 en 9) . De meeste mensen in 
Noord-Amerika blijven echter enthousiast over de mogelijkheden van 
een meer mondiale werkplek, waarbij werknemers naar verwachting 
minder vaak gedurende langere tijd dezelfde baan houden of bij 
dezelfde onderneming blijven .

Stabiliteit
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In Noord-Amerika is men over het algemeen de mening toegedaan 
dat de technologie die werknemers beter in staat zal stellen hun 
productiviteit en prestaties zelfstandig te managen, en tegelijkertijd 
realtime feedback en erkenning te krijgen, al aardig is ingeburgerd . 
Waar dat nog niet zo ver is, verwachten mensen dat herhalend werk 
over drie jaar door automatisering en slimme machines zal worden 
verricht, en dat organisaties technologische instrumenten zullen 
gebruiken om de prestaties van individuen en teams te monitoren 
en bij te stellen . De mensen zijn enthousiast over instrumenten die 
hen kunnen helpen hun tijd en output beter te managen . Hoewel de 
meesten enthousiast zijn over de toegenomen automatisering, is 
men in Noord-Amerika over deze trend minder enthousiast dan over 
andere werktrends . Hoewel de mensen in de VS de voordelen wel 
kunnen inzien van slimme machines voor hun werk, maakt men zich 
in Canada meer zorgen over de mogelijke negatieve effecten van 
een afgenomen werkzekerheid (zie tabel 10) .

Zoals ook in Latijns-Amerika en Europa is waargenomen, denken 
veel Noord-Amerikanen (vooral die in de VS) dat de 
ondernemingsstructuur met meerdere afdelingen en een vaste 
hiërarchie altijd zal blijven bestaan . (Zie tabel 11) Mocht er toch zo'n 
verandering plaatsvinden, dan zouden de meeste Noord-
Amerikanen daar positief over zijn, maar slechts ongeveer de helft 
van de ondervraagden in deze regio denkt dat ondernemingen zich 
zullen aanpassen aan wat als een gebrek aan structuur zou kunnen 
worden beschouwd . De Canadezen hebben meer hoop dat zo'n 
verschuiving in de toekomst zal plaatsvinden, omdat zij denken dat 
minder hiërarchie hen zou kunnen helpen werk en privé beter in 
evenwicht te houden .

Zelfmanagement
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11 Tractica White Paper, Enterprise Wearable Technology Case Studies, derde kwartaal 2015

Aangezien veel Noord-Amerikanen reeds worden aangetrokken tot 
mogelijkheden om hun vaardigheden af te stemmen op hun 
toenemende behoefte aan zingeving, beginnen de ondernemingen in 
deze regio steeds meer instrumenten en technieken te gebruiken om het 
welzijn van werknemers te verbeteren en mensen te helpen een gezond 
en zinvol leven te leiden (zie tabel 12) . Dat geldt voor de VS in sterkere 
mate dan voor Canada . Mensen in Noord-Amerika zijn enthousiast over 
de toegenomen mogelijkheden om zinvol werk te verrichten in 
ondernemingen die een grotere betrokkenheid bij hun werknemers aan 
de dag leggen .

In de olie- en gasindustrie vonden we een voorbeeld hoe werkgevers 
technologie kunnen inzetten om werknemers te helpen hun welzijn in 
stand te houden en zo een bijdrage te kunnen blijven leveren aan zinvol 
werk. Baker Hughes, een aannemer in Texas die zich bezighoudt met het 
boren naar olie en gas, is bezig een nieuwe, slimme helmtechnologie te 
ontwikkelen . De helm beschikt over sensoren die de vitale functies van 
de gebruikers (hartslag, zuurstofniveau, bloedsuikerspiegel) in de gaten 
houdt met het oog op de veiligheid . Dit soort technieken zou in veel 
verschillende banen gebruikt kunnen worden om ervoor te zorgen dat 
werknemers optimaal functioneren en om mensen te helpen erachter te 
komen hoe zij hun welzijn kunnen verbeteren .11

Zingeving
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Verdieping per regio 

Europa



Europa: Het beeld van de 'oude wereld'
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In vergelijking met de rest van de wereld is Europa de regio waarin men 
zich het meeste zorgen maakt over de veranderingen . Uit ons 
onderzoek blijkt dat dit komt door de duidelijke scheidslijn die veel 
Europeanen trekken tussen werk en vrije tijd (en de bijbehorende angst 
dat nieuwe trends daarvoor een bedreiging kunnen vormen), en door 
de weerstand tegen veranderingen die kenmerkend is voor een groot 
deel van de oudere bevolking in de regio . In Duitsland bijvoorbeeld zijn 
de werktijden op dit moment korter dan in veel andere Europese 
landen, maar is de productiviteit het hoogst .12 Dit komt doordat de tijd 
die aan werken wordt besteed intensief en doelgericht benut wordt . De 
Duitse overheid overweegt zelfs om zakelijke e-mails na zes uur 
's avonds te verbieden .13  

Veel Europeanen hebben inderdaad een mentaliteit van 'werken om te 
leven' . Net als in Duitsland is de beroepsbevolking in Nederland 
gewend privéleven en werk zorgvuldig te plannen, maar door hun 
progressieve aanpak van het bedrijfsleven zijn zij goed toegerust voor 
de taken van het toekomstige werken .14 Aan de andere kant van het 
spectrum bevindt zich het Verenigd Koninkrijk, waarin werkende 
mensen lange dagen maken en ruim een kwart van de bevolking niet 
gelukkig is met de werk-privébalans . Dat geldt met name voor mensen 
met veeleisende banen in de financiële sector, de gezondheidszorg, de 
juridische sector en het onderwijs .15  

Hoewel overal in de regio de angst voor veranderingen aanwezig is, 
worden technologie en onderwijs in veel Europese landen ironisch 
genoeg omarmd en zijn deze landen daarin zelfs leidend, waardoor 
onvermijdelijk wordt gewerkt aan werknemers die klaar zijn voor de 
toekomst. Frankrijk bevindt zich in de voorhoede van big data- en 
digitale technologieën en zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk zijn 
enthousiaste gebruikers van social media .16 Duitsland blijft als stuwende 
kracht van Europa toonaangevend in de export naar Aziatische 
ontwikkelingslanden . Uiteindelijk gaat het erom hoe de regio deze 
instrumenten gaat gebruiken en zich zal aanpassen aan haar groei . 

Zoals eerder vermeld, zijn de mensen in Europa over het algemeen het 
meest bezorgd over veranderingen in het werken die al gaande zijn of 
voor de komende jaren verwacht worden . Angst of bezorgdheid speelt 
met name rond ontwikkelingen die een bedreiging voor de financiële of 
werkzekerheid kunnen vormen . Daarnaast voelen de Europeanen zich 
enigszins bedreigd door een toegenomen concurrentie om banen met 
mensen in Azië-Pacific en Latijns-Amerika. Zij zijn bang voor gevolgen 
voor hun vertrouwde levensstijl, die zich kenmerkt door redelijke 
werktijden en mogelijkheden op het gebied van vakantie en 
gezinsverlof . 

12 Huffington Post, Why Germans work fewer hours, but produce more: A study in culture, november 2014
13 Huffington Post, Germany to consider ban on late-night work emails, september 2014
14 The Guardian, Going Dutch: why the country is leading the way on sustainable business, september 2013
15 Independent, A quarter of UK professionals are unhappy with their work-life balance, survey finds, februari 2015
16 Gouvernment.Fr, 9 things you didn’t know about France and #digitaltechnology, maart 2015
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17 Intel Labs White Paper, The Future of Knowledge Work, oktober 2012
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Evenals in de andere regio's zijn de meeste Europeanen in ons onderzoek 
van mening dat mensen al vanuit ongeacht welke locatie ter wereld kunnen 
werken, of dat dat de komende vijf jaar mogelijk zal worden . Terwijl 
ongeveer driekwart van de ondervraagden in Europa verwacht invloed te 
ondervinden van de toegenomen mogelijkheden om een werkplek te 
kiezen, verwachten de meesten slechts 'een gering' effect . Dit is 
vergelijkbaar met hoe de Noord-Amerikanen tegen deze trend aankijken, 
maar verschilt erg met het beeld in Azië-Pacific en Latijns-Amerika, waar 
men een groter effect verwacht . 

Over de vraag of mensen in de toekomst in staat zullen zijn hun eigen 
werktijden te bepalen of al hun werk vanaf mobiele apparaten te verrichten, 
zijn de meningen in Europa verdeeld (zie tabel 13) . Terwijl bijna een kwart 
van de Europeanen denkt dat deze veranderingen niet zullen plaatsvinden, 
is ruwweg eenzelfde percentage van mening dat deze veranderingen al 
gaande zijn . In vergelijking met andere regio's verwachten minder 
Europeanen gevolgen van deze trend te ondervinden, vooral in Duitsland . 

Hoewel de meeste ondervraagde Europeanen enthousiast zijn over de 
toegenomen mogelijkheden om zelf werklocatie en werktijden te bepalen 
en de mogelijkheid al hun werk vanaf een mobiel apparaat te verrichten, zijn 
ze nog altijd minder enthousiast dan alle andere regio's . De meesten denken 
dat ondernemingen zich wel zullen aanpassen en meer keuzemogelijkheden 
zullen aanbieden wat betreft de werklocatie en het werken vanaf een mobiel 
apparaat, maar wat betreft zelf je eigen werktijden bepalen, is men wat 
sceptischer, vooral in het Verenigd Koninkrijk (zie tabel 14) .

Ongeacht hoe de Europeanen over deze veranderingen denken, nieuwe 
technologieën zullen een dramatisch effect hebben op hoe en waar het 
werk wordt verricht en de gevolgen die dat voor de Europeanen zal hebben . 
De versnelde invoering van mobiele technologieën en de overstap naar 
cloud computing zal een overgang betekenen naar 'lege' of 'minder' 
kantoorruimten . De verbreiding van data warehouses zal ondernemingen in 
staat stellen om het gebruik van computers te centraliseren in grote externe 
faciliteiten of om externe cloud-diensten flexibel aan te wenden voor de 
benodigde computercapaciteit (bijvoorbeeld Amazon Cloud) .17 
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De meeste Europeanen in het onderzoek vinden dat de technologie 
hen al in staat stelt op afstand en door de tijd heen intensievere 
persoonlijke contacten aan te gaan met anderen, en bovendien om 
overal en altijd te kunnen leren wat zij willen . Omdat veel werknemers 
zich al aan deze verschuivingen hebben aangepast, is de impact en het 
enthousiasme dat de Europeanen ervaren wat minder dan bij 

werknemers in de andere regio's (zie tabel 15) . Hoewel de meeste 
respondenten in Europa van mening zijn dat social media in de 
toekomst ooit gebruikt zullen worden als samenwerkingsinstrument bij 
het werken, is een vrij groot gedeelte sceptisch over de vraag of zo'n 
verandering ooit zal plaatsvinden (zie tabel 16) . 
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18 Singularity Hub, Finland’s Latest Educational Move Will Produce A Generation of Entrepreneurs, april 2015

Door dat scepticisme zijn Europeanen in vergelijking met de mensen 
in de andere regio's wat minder enthousiast over de mogelijkheid om 
social media te gebruiken voor samenwerking bij het werken  
(zie tabel 17) . 

De verbeterde toegang tot de mensen, instrumenten en informatie die 
nodig zijn om met minder tijd en moeite meer werk gedaan te krijgen, 
heeft ertoe geleid dat werkgevers in toenemende mate verwachten 
dat werknemers zich snel nieuwe vaardigheden eigen kunnen maken 
om soepel tussen functies te schakelen . Dit resulteert in andere 
benaderingen van het onderwijs vanaf zeer jonge leeftijd, om 
leerlingen goed voor te bereiden op een leven en loopbaan in de 
door technologie beheerste 21ste eeuw. In Frankrijk, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk worden jongere studenten klaargestoomd tot een 
generatie van ondernemers, waarbij de aangeboden lesstof zich richt 
op vier pijlers: communicatie, creativiteit, kritisch denken en 
samenwerking . Deze vaardigheden staan centraal bij het werken in 
teams . Plattere teams, bestaande uit mensen die in staat zijn vanuit 
verschillende perspectieven over problemen na te denken, worden de 
standaardstructuur in de moderne werkomgeving .18 

Ruim de helft van de Europeanen in ons onderzoek is bezorgd of 
angstig over het snel moeten aanleren van nieuwe vaardigheden om 
voortdurend van functie te kunnen veranderen (zie tabel 18) . Met deze 
emotie verschillen zij sterk van de mensen in de andere regio's, waar 
het sentiment overwegend positief is. Bij de gedachte voortdurend 
nieuwe vaardigheden te moeten aanleren en soepel te moeten 
schakelen tussen functies, maken deze Europeanen zich zorgen over 
meer stress op hun werk en in hun leven en, als het hen niet lukt hun 
collega's in de almaar mondialere talentvijver bij te benen, over minder 
werkzekerheid op de langere termijn .

Kennis
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19  Cognizant White Paper, The Future of Work: A New Approach To Productivity And Competitive Advantage, 
december 2010

20 Intel Labs White Paper, The Future of Knowledge Work, oktober 2012
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De behoefte aan stabiliteit is al een grote zorg in Europa . De meeste 
mensen denken dat er al een verschuiving heeft plaatsgevonden, in die 
zin dat er meer wereldwijd wordt gezocht naar het beste talent, en dat 
er in de toekomst ook vaker tijdelijk personeel op projectbasis zal 
worden aangenomen (zie tabel 19) . Hoewel de Europeanen in het 
onderzoek in vergelijking met de andere regio's het minst positief 
waren over deze verschuivingen, dachten zij minder dan de mensen in 
Latijns-Amerika en Azië-Pacific er persoonlijk invloed van te 
ondervinden (zie tabel 20) . Er wordt echter meer impact verwacht in 
Frankrijk en Nederland, vooral van de verschuiving naar uitsluitend 
tijdelijk werk/tijdelijke contracten .

De zorgen van de Europeanen over hun werkzekerheid op de lange 
termijn en de waargenomen impact op hun stressniveaus, zowel op het 

werk als thuis, zijn niet helemaal ongegrond . Zoals we mondiale 
expertisecentra kennen in de traditionele industriële economie (bijv. 
mode uit Parijs of Milaan, tapijten uit het Midden-Oosten en 
consumentenelektronica uit Japan), beginnen er nu op kennis 
gebaseerde expertisecentra te ontstaan.19 Het ligt voor de hand dat 
ondernemingen zich binnenkort door tekorten in specifiek geschoolde 
werknemers gedwongen zullen zien een groter aandeel werknemers 
van uiteenlopende plaatsen te halen, zoals pools van tijdelijk personeel, 
academische samenwerkingsverbanden, open innovation challenges en 
crowd-sourcing .20 De Europeanen zien deze veranderingen aan de 
horizon en vertonen in eerste instantie een zeer reële emotionele 
reactie. Werkgevers dienen zich bewust te zijn van deze toegenomen 
bezorgdheid, om werknemers in Europa te helpen bij deze overgang .
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Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste werknemers in Europa denken 
dat bepaalde verschuivingen die zelfmanagement mogelijk maken al 
gaande zijn of in de komende drie jaar zullen plaatsvinden . De meesten 
verwachten persoonlijk te worden beïnvloed door een toegenomen 
gebruik van automatisering en technologie om organisaties te helpen 
de prestaties van individuen en teams bij te stellen . Echt enthousiast 
over deze verschuivingen is echter maar ongeveer de helft van de 
ondervraagden in Europa, door de ongerustheid over de werkzekerheid 
op de lange termijn en de toegenomen stress (zie tabel 21) . 

De bezorgdheid hierover is echter minder uitgesproken in Nederland 
en Frankrijk. 

Nog meer dan in andere regio's zijn werknemers in Europa zeer 
sceptisch over het afschaffen van afdelingen en hiërarchie door 
organisaties (zie tabel 22) . Dit geldt vooral voor de Professionals . 
Europeanen zouden over het algemeen heel graag werken in een 
omgeving zonder hiërarchie, alhoewel sommigen denken dat dat meer 
stress zal opleveren .
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De meeste ondervraagden in Europa denken dat er al een verschuiving 
gaande is naar het zoeken van werk met meer zingeving en naar het 
werken voor ondernemingen die een goede werkgever willen zijn . De 
meeste ondervraagden denken dat deze trends zich de komende vijf 
jaar zullen voortzetten (zie tabel 23) . In het verlengde van de meningen 
van de Europeanen over deze werktrends, verwachten de meesten 
effecten van deze veranderingen te ondervinden, maar in mindere 
mate dan de mensen in de andere regio's . Terwijl de Europeanen heel 

enthousiast zijn over de mogelijkheid werk te kiezen dat zij persoonlijk 
van belang vinden en dat van invloed is op de maatschappij, zijn zij 
minder enthousiast dan andere regio's over het vaak veranderen van 
baan om die zingeving te vinden . Daarnaast zijn de Europeanen minder 
enthousiast dan de werknemers in andere regio's over het benutten van 
technologie door ondernemingen om de mensen te helpen hun welzijn 
in stand te houden (zie tabel 23) .
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Latijns-Amerika: Hoopvol maar sceptisch
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Hoewel Latijns-Amerika het afgelopen decennium helemaal klaar leek 
voor groei, vormt de gestage daling in economische groei gedurende 
de afgelopen jaren, met name in Brazilië, op dit moment een uitdaging 
voor de regio. Brazilië en Argentinië, ooit de economische bakens van 
de regio, kenden een trage groei, voornamelijk als gevolg van dalende 
grondstofprijzen, een tragere Chinese economie en krimpende 
investeringen, die zowel van invloed zijn op de technologische 
infrastructuur als op de inburgering van werktrends . 

De regio wordt echter niet alleen gekenmerkt door slechte 
vooruitzichten . Alleen al het afgelopen decennium is het Latijns-
Amerika gelukt om ruim 70 miljoen mensen uit de armoede te halen en 
de middenklasse met ruim 50% te doen groeien .21 Het onderwijs, de 
infrastructuur, de veiligheid en de gezondheidszorg zijn kwalitatief 
beter geworden en maken nu deel uit van het standaardeisenpakket 
van de groeiende middenklasse in Latijns-Amerika . Zo ziet het ernaar 
uit dat Chili, een wereldwijd actief en ondernemend land, het 
technische centrum van de regio zal worden, met snelgroeiende 
starters en een groeiende exportindustrie.22 Ook Mexico doet zich 
gelden als een economische winnaar in Latijns-Amerika .23  De productie 
in Mexico blijft een lichtpunt voor het land.

Daarnaast werkt de unieke nabijheid van de VS in het voordeel van 
Mexico. De zwakke peso maakt de export concurrerender en Mexico 
doet bovendien zijn voordeel met geïmporteerde technologieën . 
Ondernemingen zoals Ford en Coca-Cola zullen naar verwachting 

blijven floreren in de regio, samen met andere industrieën die een 
bijdrage leveren aan de groei van het aantal banen en aanstellingen .24 

Zelfs in landen als Brazilië, waar de economie is ingestort, wordt er 
goed voor werknemers gezorgd en genieten zij veel arbeidsvriendelijke 
bescherming . 

Dus hoewel de regio als geheel in groei achterblijft bij de rest van de 
wereld, zijn de veranderingen nog steeds bevorderlijk voor groei in de 
toekomst . Dit wordt weerspiegeld in de sentimenten van de 
werknemers . De respondenten in ons onderzoek zijn enthousiast over 
het toegenomen gevoel van inzicht en vrijheid, dat de in hoog tempo 
versnellende technologie en de flexibele werklocaties met zich mee 
zullen brengen. In vergelijking met andere regio’s verwachten de 
mensen in Latijns-Amerika over het algemeen meer invloed te 
ondervinden van de veranderingen in het werken . Hoewel bijna twee 
derde van de mensen denkt dat organisaties in de regio zich zullen 
aanpassen aan de verschuivende behoeften van werknemers, is Latijns-
Amerika het meest sceptisch over de vraag of de organisaties zich in de 
loop van de tijd zullen aanpassen . De verschillende landen in Latijns-
Amerika hebben vergelijkbare ideeën over de toekomst van het 
werken. Wanneer er echter verschillen zijn, is het gewoonlijk Mexico dat 
het meest enthousiast is over komende veranderingen en het meeste 
vertrouwen heeft dat organisaties zich zullen aanpassen .

21 Worldbank.Org, Latin America Overview, 2015
22 Stanford .edu, Technology trends in Latin America
23 CNN Money, Mexico is Latin America’s success story as Brazil stumbles, september 2015
24 Forbes, Expert Opinion: How Stable Is Mexico’s Economy? september 2015
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Vrijheid

Meer dan de helft van de ondervraagden in Latijns-Amerika denkt dat 
werknemers al de keus hebben om vanuit ongeacht welke locatie ter 
wereld te werken. Waarschijnlijk zullen zij (samen met Azië-Pacific) veel 
meer dan werknemers uit Noord-Amerika en Europa een sterke impact 
hiervan ondervinden . Interessant genoeg zijn de gevoelens veel meer 
gemengd als het gaat om de vraag of mensen al dan niet in staat zullen 
zijn hun eigen werktijden te bepalen . Het percentage Latijns-
Amerikanen dat denkt dat zij dit nu al kunnen doen, is ruwweg even 
groot als het percentage dat denkt dat zo'n verschuiving nooit zal 
plaatsvinden (zie tabel 24 en 25) . Latijns-Amerikanen zijn over het 
algemeen enthousiast over het vooruitzicht hun eigen werktijden te 
kunnen bepalen, vooral in Brazilië, hoewel zij van alle regio's het minst 
geneigd zijn te geloven dat organisaties dat mogelijk zullen maken . Dat 
scepticisme leeft vooral onder Millennials in de regio . Over het 
algemeen zijn werknemers in Mexico in vergelijking met andere Latijns-

Amerikaanse landen het meest enthousiast over de toenemende 
mogelijkheid om hun eigen werklocaties en werktijden te kiezen .

Veel van de ondervraagden in Latijns-Amerika zijn van mening dat het 
nu al mogelijk is om al het werk te verrichten vanaf een mobiel 
apparaat, of dat dat de komende drie jaar mogelijk zal worden . De 
mensen in Latijns-Amerika zijn veel enthousiaster over deze verandering 
dan de werknemers in Noord-Amerika en Europa, maar nog altijd veel 
minder enthousiast dan die in de regio Azië-Pacific. Het enthousiasme 
wordt waarschijnlijk iets bekoeld door een zekere mate van scepticisme 
ten aanzien van de vraag of organisaties in de regio zich zullen 
aanpassen om werknemers in staat te stellen te werken vanaf een 
mobiel apparaat . Daarnaast neemt het gebruik van smartphones op 
plaatsen zoals Brazilië, waar het gebruik van mobiele telefoons 
algemeen verbreid is, nog steeds toe . 
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25 McAfee and Intel Security Report, Intel Security: Safeguarding the Future of Digital Australia in 2025, 2014

Kennis
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De meeste mensen in Latijns-Amerika, veel meer dan in andere 
regio's, denken dat de technologie al mogelijkheden creëert voor 
intensievere contacten op afstand en door de tijd heen (zie tabel 26) . 
Dit is wellicht geen grote verrassing, gezien het feit dat landen zoals 
Costa Rica de toegang tot internet hebben bestempeld als 
fundamenteel mensenrecht .25 Het is interessant op te merken dat 
Latijns-Amerikanen, vooral Millennials, ook beduidend meer dan 
mensen in andere regio's van mening zijn dat social media al een 
samenwerkingsplatform voor het werk zijn geworden . De Latijns-
Amerikaanse regio is daardoor meer dan andere regio's geneigd 
persoonlijke effecten van deze veranderingen te ervaren . Terwijl de 
mensen in Latijns-Amerika over het algemeen wat minder enthousiast 
zijn over deze veranderingen dan die in de regio Azië-Pacific, zijn de 
mensen in Mexico juist bijzonder enthousiast om deze veranderingen 
te benutten .

Samen met de mensen in Noord-Amerika zijn de Latijns-Amerikanen 
veel meer geneigd te geloven dat zij al kunnen leren on demand (zie 
tabel 27). En net als de werknemers in de regio Azië-Pacific 
verwachten die in Latijns-Amerika een veel sterkere impact van deze 
mogelijkheid dan de mensen in de andere regio's . De mensen in 
Brazilië zijn minder enthousiast over leren on-demand dan die in de 
andere Latijns-Amerikaanse landen .

De verbeterde mogelijkheden om snel nieuwe vaardigheden aan te 
leren en informatie te vergaren dankzij betere technologische 
platforms, hebben ertoe geleid dat werkgevers in toenemende mate 
verwachten dat werknemers voortdurend tussen functies kunnen 
schakelen . Die verwachting bestaat al volgens ruim de helft van de 
Latijns-Amerikanen, en nog eens een kwart denkt dat het voortdurend 
veranderen van functie de komende drie jaar de norm wordt . Net als 
de mensen in alle andere regio's verwacht bijna iedereen in Latijns-
Amerika een sterke invloed van die verschuiving in verwachtingen .
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Uit ons onderzoek blijkt dat de mensen in Latijns-Amerika, samen met 
die in Europa,  meer dan die in de andere regio's (met name Azië-
Pacific) van mening zijn dat ondernemingen al wereldwijd zoeken naar 
het beste talent . En net als in alle andere regio's zijn de Latijns-
Amerikanen van mening dat een verschuiving naar uitsluitend tijdelijk 
werk iets is wat zal gaan gebeuren, maar waarschijnlijk nog niet de 
komende drie tot vijf jaar. Mexico is daarop de enige uitzondering. 
Meer mensen in dit land hebben al te maken met tijdelijke banen, 
waarschijnlijk door de groeiende economie, die grotendeels gebaseerd 
is op productie (zie tabel 28) . In veel gevallen nemen ondernemingen 

mensen liever aan voor bepaald werk dan dat zij werknemers 
gedurende een langere tijd salaris moeten betalen . Latijns-Amerikanen 
zijn meer dan anderen geneigd te denken dat zij persoonlijk effecten 
van deze veranderingen zullen ondervinden, hoewel zij de mensen in 
de regio Azië-Pacific maar nauwelijks overtreffen in dit opzicht. De 
meesten zijn enthousiast over de mogelijkheid om wereldwijd te 
concurreren om banen en het verrichten van tijdelijk werk, vooral in 
Brazilië, waar de economie begint te vertragen en tijdelijk werk nieuwe 
kansen biedt (zie tabel 29) . 
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Zelfmanagement
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Net als in Noord-Amerika en Europa denkt ongeveer de helft van de 
Latijns-Amerikanen dat er altijd afdelingen en hiërarchie zullen zijn, 
hoewel men in Mexico iets meer geneigd is te geloven dat zo'n 
structuur er op enig moment in de toekomst misschien niet meer is 
(zie tabel 30) . Terwijl de meerderheid van de Latijns-Amerikanen 
positief staat tegenover de mogelijkheid van deze verandering in het 
werken, is deze regio het minst geneigd te geloven dat 
ondernemingen zich aan een dergelijke verandering zullen aanpassen .

Van alle regio's is men in Latijns-Amerika het meest geneigd te 
geloven dat organisaties al proactief bezig zijn met het gebruik van 
technologie om de prestaties van individuen en teams bij te stellen . 
Dat geldt met name voor Chili, waar bijna iedereen de persoonlijke 
gevolgen ervan ondervindt of in de toekomst verwacht te 
ondervinden . Hoewel slechts ongeveer twee derde van de Latijns-
Amerikanen enthousiast is over deze soort technologie, denken de 
mensen over het algemeen wel dat deze nuttig is om hen te helpen 
meer te doen in minder tijd of met minder moeite .

Net als in Noord-Amerika en Europa denkt ongeveer de helft van de 
mensen in Latijns-Amerika dat automatisering, slimme machines en 
kunstmatige intelligentie al bezig zijn om mensen te vervangen die 
herhalend werk doen . De Latijns-Amerikanen zijn echter veel meer 
dan de mensen in andere regio's geneigd te geloven dat zij 
persoonlijk gevolgen zullen ondervinden van een dergelijke 
verschuiving . Dit kan bij ongeveer de helft van de Latijns-Amerikanen 
resulteren in bezorgdheid of angst ten aanzien van de werkzekerheid 
op de lange termijn .
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Net als in andere regio's denkt ongeveer een derde van de Latijns-
Amerikanen dat mensen er al voor kiezen te werken aan zaken die voor 
hen persoonlijk van belang zijn of van invloed zijn op de maatschappij . 
Nog eens een kwart van de mensen denkt dat dit binnen de komende 
drie jaar wijdverbreid zal zijn . Hoewel Latijns-Amerikanen meer dan de 
mensen in de andere regio's geneigd zijn te denken dat zij persoonlijk 
gevolgen zullen ondervinden van zo'n verschuiving, zijn zij het minst 
geneigd te denken dat organisaties zich zullen aanpassen, waardoor het 
lastig is voor hen om er een voordeel van in te zien (zie tabel 31) .

Meer dan twee derde van de Latijns-Amerikanen, vooral mannen, denkt 
dat organisaties hetzij nu al technologie gebruiken om het welzijn van 
hun werknemers te meten en beïnvloeden, hetzij dat ze dat de 
komende drie jaar zullen gaan doen (zie tabel 32) . De meesten 
verwachten persoonlijk gevolgen van deze verandering te ondervinden 
en zijn er enthousiast over, vooral de Millennials . 

Hoewel veel Latijns-Amerikanen denken dat mensen nu al overal 
werken waar hun vaardigheden nodig zijn, in plaats van loyaal te blijven 
aan één onderneming, is deze regio (samen met Azië-Pacific) meer dan 
de andere geneigd te denken dat dit tot ergens in de komende drie 
jaar nog niet echt wijdverbreid zal zijn . Net als de mensen in de Azië-
Pacific zijn de Latijns-Amerikanen, meer dan de Noord-Amerikanen en 
Europeanen,  geneigd te denken dat zij hiervan persoonlijk gevolgen 
zullen onder ondervinden en er ook enthousiast over  zijn . De Latijns-
Amerikaanse regio is echter het minst geneigd te denken dat 
ondernemingen zich bereidwillig aan zo'n omgeving zullen aanpassen, 
hoewel de Mexicanen iets meer geneigd zijn te denken dat de 
ondernemingen zullen veranderen .
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Verdieping per regio 

Azië-Pacific



Azië-Pacific: Jong en rusteloos
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Op dit moment wordt Azië-Pacific gekenmerkt door een voortdurende, 
snelle economische groei, technologische ontwikkelingen en een groot 
aantal relatief jonge werknemers . Daardoor is de regio niet alleen 
enthousiast over veranderingen in het werken, maar ook over het 
algemeen goed toegerust om ermee om te gaan . Het afgelopen 
decennium en ook daarvoor al heeft China de regionale groei geleid, 
maar na komend jaar zal die groei waarschijnlijk  gaan afnemen . Het 
land verschuift naar een model dat meer gedomineerd wordt door 
binnenlandse consumptie en diensten . Deze verandering heeft 
waarschijnlijk zowel in de regio als in de rest van de wereld invloed op 
het werken . India is bezig de leidende rol van China over te nemen, als 
snelst groeiend land in de regio met voortdurende grote investeringen 
in de wetenschap, technologie en telecommunicatie-industrie . Zelfs nu 
China's economie vertraagt, zullen de ontwikkelende landen in Azië-
Pacific de komende tien jaar de hoogste en snelste groeicijfers ter 
wereld laten zien, wat in hoge mate van invloed zal zijn op de manier 
waarop het werken in de regio plaatsvindt . Alleen al in Singapore, waar 
bijna alle inwoners een smartphone hebben, zal de hightech 
infrastructuur zich blijven ontwikkelen .26 Ook de groeiende 
biotechnologie, maak- en mijnindustrie in Australië zullen blijven 
innoveren, tegen veel van de in dit onderzoek genoemde trends in .27 

Het is dus geen verrassing dat mensen en organisaties in Azië-Pacific 
bijzonder goed toegerust zijn om zich aan te passen aan deze snelle 
groei in het werken . Deze regio is enthousiaster over veranderingen in 
het werken en de mensen zijn nog meer dan die in andere regio's 
geneigd te geloven dat zij hiervan positieve effecten zullen 
ondervinden. Met name in Azië-Pacific zijn de mensen enthousiast over 
technologische groei en de toegenomen persoonlijke 
keuzemogelijkheden, die hen meer vrijheid, betekenis en meer 
mogelijkheden tot zelfmanagement bieden . Het is interessant dat 
mensen in Azië-Pacific een dergelijke toekomst voor zich zien, want er 
zal in veel landen nog heel wat moeten veranderen om die toekomst te 
verwezenlijken . Starre hiërarchieën, door families geleide 
conglomeraten en traditionele culturen die van invloed zijn op de 
normen in de zakenwereld zijn omgevingskrachten die ertoe zouden 
kunnen leiden dat de status quo in de toekomst dominant blijft .28 

26 TodayOnline, Smartphone penetration in Singapore the highest globally: Survey, februari 2015
27 BusinessInsider, 6 trends that will define the workplace in 2015, januari 2015
28 WorldBank.org, East Asia Pacific Economic Update, oktober 2015
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Tabel 33
Dat is nu al zo:                   Dat zal de komende drie jaar zo worden:

› Australië › China
› India
› Singapore 

“ Ik ben in staat vanuit 
ongeacht welke locatie ter 
wereld te werken.”

Vrijheid

De meeste ondervraagden in de regio Azië-Pacific denken dat de 
mogelijkheid om vanuit ongeacht welke locatie ter wereld te werken, de 
mogelijkheid om hun eigen werktijden te bepalen en de mogelijkheid 
om te werken vanaf mobiele apparaten, trends zijn die al gaande zijn of 
zich in de komende drie tot vijf jaar zullen openbaren (zie tabel 33) . 
Bijna alle respondenten verwachten door deze veranderingen beïnvloed 
te worden . Ze zijn enthousiast over dat vooruitzicht (zie tabel 34) .

In tegenstelling tot de andere regio's zijn Professionals en senior 
leidinggevenden in Azië-Pacific meer dan Millennials geneigd te denken 
dat werknemers al meer vrijheid krijgen en dat ondernemingen zich 
zullen aanpassen en er heel positief tegenover staan . Ondernemingen 
die nog geen twintig jaar bestaan, zijn meer geneigd zich aan te passen 
en mensen meer vrijheid te geven, doordat deze organisaties, zoals uit 
dit onderzoek blijkt, gebouwd zijn rondom moderne IT- systemen die 
een betere coördinatie op afstand en door de tijd heen mogelijk maken .
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Vrijheid
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De vraag naar meer keuzemogelijkheden en mobiliteit onder de 
mensen in Azië-Pacific is niet verrassend. In Japan hebben jongeren 
geen weet van de ooit zo aanwezige werknemer die volledig toegewijd 
was aan zijn werkgever . Dit verklaart mede het verschil in werkhouding 
tussen ouderen in Japan, die zijn opgevoed met het idee dat privétijd 
moet worden opgeofferd voor het welzijn van de onderneming, en de 
jongeren, die meer belang hechten aan een goed evenwicht tussen 
werk en privéleven .29 In heel Azië-Pacific vormt de jeugdige leeftijd van 
de bevolking (met name in markten zoals Indonesië en de Filipijnen) 
een belangrijke onderscheidende factor in vergelijking met andere 
werelddelen . Deze jongere inwoners laten mobiliteit steeds meer van 
invloed zijn op elk facet in hun leven, en dat zullen zij blijven doen .30  

Een andere factor die werkgevers ongetwijfeld zal dwingen tegemoet 
te komen aan de wens van werknemers om meer flexibiliteit te hebben, 
zijn de verschuivingen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt . In 2030 
zullen veel landen in Azië-Pacific (waaronder China, Australië en Zuid-
Korea) zich geconfronteerd zien met tekorten aan specifiek geschoolde 
werknemers, terwijl andere regio's (zoals de VS en Zuid-Afrika) 
overschotten aan dergelijke werknemers zullen hebben .31 Werkgevers 
zullen dan ook hun toevlucht nemen tot het gebruik van technologische 
ontwikkelingen om mondiaal personeel te werven en managen .32 De 
door globalisering ingegeven arbeidsimmigratie, die Azië-Pacific heeft 
overgenomen van Noord-Amerika en Europa, zal van invloed blijven op 
de manier waarop de landen met deze tekorten omgaan . Omdat de 
arbeidskosten in landen als China stijgen, zijn multinationals op zoek 
naar nieuwe markten, waar de kosten laag blijven. Het exploiteren van 
meer fabrieken op afstand in de hele regio Azië-Pacific, betekent dat er 
meer behoefte zal zijn aan talentmobiliteit vanuit het thuisland om de 
zaken te runnen. Dat vergt meer flexibiliteit als het erom gaat hoe en 
waar de mensen werken .

29 Japan Times, Almost 30% of Young People Don’t Want To Work For A Company, augustus 2015
30 McKinsey & Company, Microsoft’s ASEAN Experience, augustus 2015
31 Boston Consulting Group, The Global Workforce Crisis, juli 2014
32 Intel Labs, The Future of Knowledge Work, oktober 2012



“ De technologie maakt 
het mij al mogelijk op 
afstand en door de 
tijd heen intensievere 
persoonlijke contacten 
aan te gaan met 
anderen.” 

“ Ik maak al 
gebruik van 
technologie om 
overal en altijd 
alles te leren wat 
ik wil.”

65% Singapore

47% India
56% Australië

45% China

73% Singapore

55% India
68% Australië

52% China

Mate van enthousiasme over verschillende aan vrijheid gerelateerde trends:

Ik ben in staat vanuit ongeacht welke 
plaats ter wereld te werken

Australië

India

Singapore

China

Ik ben in staat mijn eigen 
werktijden te bepalen

Australië

India

Singapore

China

Ik ben in staat al mijn werk vanaf 
een mobiel apparaat te verrichten

Australië

India

Singapore

China

80%

91%

92%

74%

78%

96%

73%

79%

82%

95%

83%

69%

Tabel 34

Mate van geestdrift of enthousiasme over verschillende aan kennis gerelateerde trends:

De technologie maakt het mij mogelijk op 
afstand en door de tijd heen intensievere 
persoonlijke contacten aan te gaan met 
anderen

Australië

India

Singapore

China

Social media zijn mijn belangrijkste 
samenwerkingsplatform voor het werk

Australië

India

Singapore

China

Ik gebruik technologie om overal 
en altijd te kunnen leren wat ik wil

Australië

India

Singapore

China

79%

91%

87%

71%

79%

92%

82%

61%

84%

93%

85%

75%

Tabel 36

(let op: er is geen grafiek voor tabel 33; moet met typografie in document worden opgenomen)

(let op: er is geen grafiek voor tabel 35; moet met typografie in document worden opgenomen)

Tabel 35

Tabel 36
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Kennis

De meeste mensen in Azië-Pacific zijn van mening dat zij al meer dan 
voorheen toegang hebben tot de middelen, instrumenten en 
informatie die zij nodig hebben voor hun werk (zie tabel 35) . Zij 
ondervinden de gevolgen van deze veranderingen al en zijn er heel 

enthousiast over (zie tabel 36), hoewel zij iets minder positief zijn over 
het feit dat in toenemende mate van hen wordt verwacht dat zij op 
verschillende manieren een bijdrage leveren .
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Passen zich 'zeker' of 'waarschijnlijk' aan elke trend aan

Kleine 
ondernemingen

Grote  
ondernemingen

Mensen moeten snel nieuwe 
vaardigheden aanleren om 
voortdurend van functie te 

kunnen veranderen

Mensen gebruiken 
technologie om overal en 

altijd te kunnen leren wat zij 
willen

86%
93%

83%
90%

Tabel 37

Percentage 'positief' ten aanzien van 
onderstaande veranderingen

Singapore

India

China

Australië

Ondernemingen nemen uitsluitend 
tijdelijk personeel aan op 

projectbasis

Ondernemingen zoeken 
wereldwijd naar het beste talent

53%

65%

81%82%

33%

55%
62% 60%

Tabel 38

Tabel 37

33 Tractica White Paper, Enterprise Wearable Technology Case Studies, derde kwartaal 2015Hoe werk verandert    |     wereldwijde werktrends en de invloed op mensen

Kennis

Wat betreft de invoering van leren on demand door middel van 
technologie, bevinden de landen in Azië-Pacific zich in de 
voorhoede . Grotere ondernemingen met meer middelen zullen zich 
gemakkelijker aanpassen aan de investeringen die nodig zijn om 
werknemers een betere toegang te bieden tot mensen, instrumenten 
en informatie die zij nodig hebben om meer werk te doen in minder 
tijd (zie tabel 37) . Zoals verwacht kan worden, benadrukken de senior 
leidinggevenden de noodzaak dat mensen snel leren en op 
verschillende manieren een bijdrage leveren . 

Een voorbeeld van hoe Azië-Pacific is begonnen een precedent te 
scheppen voor het stimuleren van leren on demand en voor een 
efficiëntere toegankelijkheid van informatie, is te vinden bij de 
afdeling airconditioning van Mitsubishi Electric . Zij gebruiken de 
technologie van augmented reality-brillen om instructies te tonen 
binnen het gezichtsveld van de veldtechnici, zodat deze niet langer 
de handboeken voor honderden modellen airco's overal mee naar- 
toe hoeven te nemen .33 
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Passen zich 'zeker' of 'waarschijnlijk' aan elke trend aan

Kleine 
ondernemingen

Grote  
ondernemingen

Mensen moeten snel nieuwe 
vaardigheden aanleren om 
voortdurend van functie te 

kunnen veranderen

Mensen gebruiken 
technologie om overal en 

altijd te kunnen leren wat zij 
willen

86%
93%

83%
90%

Tabel 37

Percentage 'positief' ten aanzien van 
onderstaande veranderingen

Singapore

India

China

Australië

Ondernemingen nemen uitsluitend 
tijdelijk personeel aan op 

projectbasis

Ondernemingen zoeken 
wereldwijd naar het beste talent

53%

65%

81%82%

33%

55%
62% 60%

Tabel 38

Tabel 38

De mogelijkheid, dankzij de technologie, om wereldwijd te zoeken naar 
talent en tijdelijk personeel aan te nemen in plaats van  werknemers 
met een vast contract, wordt door de mensen in Azië-Pacific al 
grotendeels als voldongen feit gezien . De mensen, vooral senior 
leidinggevenden, staan heel positief tegenover de mogelijkheid 
wereldwijd te concurreren om banen, maar omtrent de toename van 
uitsluitend tijdelijk werk zijn de gevoelens wat gemengder, vooral 
onder oudere mannen en de Millennials (zowel mannen als vrouwen) 

(zie tabel 38). Ondervraagden in Azië-Pacific zijn van mening dat 
mensen in de toekomst hun eigen 'merk' zullen hebben en hun 
vaardigheden zullen verkopen aan ondernemingen die ze nodig 
hebben . Dit zou ertoe kunnen leiden dat werknemers zichzelf in de 
toekomst zien als lid van een netwerk met specifieke vaardigheden of 
een beroepsnetwerk, in plaats van als werknemer van een specifieke 
onderneming .34  
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34 Cognizant White Paper, The Future of Work: A Journey to 2022, 2014



Tabel 40

“Technologie stelt organisaties in staat de prestaties van  
  mijzelf en mijn team proactief bij te stellen”

Tabel 39

Dat is nu al zo Over 3 jaar Over 5 jaar

Australië ChinaIndia Singapore

Het idee dat er op enig moment geen 
afdelingen en hiërarchie meer zijn

Azië-Pacific

Overige regio's

80%

54%

Tabel 40

“ Technologie stelt organisaties in staat de 
prestaties van mijzelf en mijn team proactief 
bij te stellen.”
“Technologie stelt organisaties in staat de prestaties van  
  mijzelf en mijn team proactief bij te stellen”

Tabel 39

Dat is nu al zo Over 3 jaar Over 5 jaar

Australië ChinaIndia Singapore

Het idee dat er op enig moment geen 
afdelingen en hiërarchie meer zijn

Azië-Pacific

Overige regio's

80%

54%

Tabel 40

Tabel 39

35 Financial Times Magazine, How Long Can The Communist Party Survive In China?, september 2013Hoe werk verandert    |     wereldwijde werktrends en de invloed op mensen

Zelfmanagement

De technologie die nodig is om werknemers meer onafhankelijkheid te 
bieden en hen in staat te stellen hun productiviteit en prestaties beter 
te managen en realtime feedback en erkenning te krijgen (via 
productiviteitssensoren, geautomatiseerde slimme machines enz .) 
wordt beschouwd als al bestaand of binnen drie tot vijf jaar beschikbaar 
(zie tabel 39) . 

In tegenstelling tot de mensen in de andere regio's zijn de meesten in 
Azië-Pacific van mening dat de huidige structuur van veel afdelingen 
en een duidelijke hiërarchie op enig moment in de toekomst zal 
verdwijnen (zie tabel 40) . Dat is een interessant gegeven, omdat veel 

landen in Azië-Pacific cultureel gezien hiërarchischer zijn dan die in 
Europa en Noord-Amerika . Sommige mensen denken dat zo'n 
verandering al over drie jaar plaats zou kunnen vinden . In China is men 
heel enthousiast over een verschuiving naar minder hiërarchie . 
Sommigen denken dat het afnemende vertrouwen in de hiërarchische 
Communistische Partij onder de rijke mensen en een snel groeiende 
middenklasse aan dit enthousiasme ten grondslag ligt . Veel van deze 
personen geloven niet in de ideologie van de staat, maar houden zich 
er nog wel aan . En veel rijke Chinezen verwerven buitenlandse activa, 
onroerende zaken en bankrekeningen, terwijl zij hun kinderen naar 
Westerse universiteiten sturen.35 
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Gemiddeld percentage 'positief' ten aanzien van 
onderstaande veranderingen Azië-

Pacific

Overige
Regio's

ZingevingStabiliteitKennisVrijheidZelfmanagement

75% 76%

60%

89%
86%

60%

72% 71%

82%

73%

Tabel 41

Aantal jaren 
bestaand 
< 10 jaar

Aantal jaren 
bestaand 
10+ jaar

Organisaties gebruiken 
technologie om het 

welzijn van hun 
werknemers te meten 

en beïnvloeden

Mensen werken overal 
waar hun 

vaardigheden nodig zijn 
en blijven niet meer 

loyaal aan één 
onderneming

Mensen besteden 
hun tijd aan zaken die 

voor hen van persoonlijk  
belang zijn of een grotere 

impact op de maatschappij 
hebben

Passen zich 'zeker' of 'waarschijnlijk' aan elke trend aan

Tabel 42

87%
80%

86%

61%

78% 79%

Tabel 41

36 McKinsey Quarterly, Manager and Machine: The New Leadership Equation, september 2014
37 Bloomberg, India Robot Invasation Undercuts Modi’s Quest to Put Poor to Work, augustus 2015Hoe werk verandert    |     wereldwijde werktrends en de invloed op mensen

Zelfmanagement

Hoewel de meeste mensen enthousiast zijn over de impact die deze 
veranderingen op hen zullen hebben, en hoewel deze enthousiaste 
gevoelens veel sterker zijn dan in de rest van de wereld, is Azië-
Pacific minder enthousiast over zelfmanagement dan over de 
andere veranderingen (zie tabel 41) . Dat kan komen doordat 
mensen niet zeker weten hoe zij zich precies moeten bewegen 
in een werkomgeving waarin zij beduidend meer vertrouwen 
op technologie en slimme machines om meer werk te kunnen 
verzetten, en aanzienlijk minder vertrouwen op een vaste hiërarchie 
waarbinnen hun functie vastomlijnd is .

Er zijn echter veel voorbeelden van hoe zelfmanagement 
in Azië-Pacific al werkt. Deep Knowledge Ventures, een 
participatiemaatschappij in Hongkong, heeft een 
besluitvormingsalgoritme voor haar raad van bestuur vastgesteld .36 
En wellicht gaan politiebureaus in China robots gebruiken om het 
verkeer te leiden. De fabriek van Royal Enfield Motors Ltd. in India 
heeft menselijke schilders vervangen door robots die bijna vier 
keer zoveel werk kunnen verrichten als mensen, met minder verf en 
zonder fouten .37 InfoBeans, ook een Indiase onderneming, gebruikt 
een softwaresysteem met de naam Buddy om precies te analyseren 
hoe werknemers hun tijd besteden, om hen te helpen afleidingen uit 
te bannen en het aantal noodzakelijke vergaderingen te beperken .
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Gemiddeld percentage 'positief' ten aanzien van 
onderstaande veranderingen Azië-

Pacific

Overige
Regio's

ZingevingStabiliteitKennisVrijheidZelfmanagement

75% 76%

60%

89%
86%

60%

72% 71%

82%

73%

Tabel 41

Aantal jaren 
bestaand 
< 10 jaar

Aantal jaren 
bestaand 
10+ jaar

Organisaties gebruiken 
technologie om het 

welzijn van hun 
werknemers te meten 

en beïnvloeden

Mensen werken overal 
waar hun 

vaardigheden nodig zijn 
en blijven niet meer 

loyaal aan één 
onderneming

Mensen besteden 
hun tijd aan zaken die 

voor hen van persoonlijk  
belang zijn of een grotere 

impact op de maatschappij 
hebben

Passen zich 'zeker' of 'waarschijnlijk' aan elke trend aan

Tabel 42

87%
80%

86%

61%

78% 79%

Tabel 42
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Zingeving

In heel Azië-Pacific vallen de traditionele culturele waarden, die 
inhouden dat iedereen een bijdrage moet leveren aan het grotere 
geheel, nu samen met mondiale trends onder de jongere generatie . 
Er zijn drie manieren waarop het werken in Azië-Pacific door deze 
bredere mondiale verschuiving beïnvloed kan worden: 

•  Mensen kunnen worden aangetrokken door kansen die aansluiten 
bij hun behoefte aan betekenis .

•  Ondernemingen zullen hun organisatiedoelen moeten aanpassen 
om rekening te houden met de toenemende behoefte aan 
betekenis . 

•  Terwijl zij zich aanpassen aan de behoeften van mensen om een 
bijdrage te leveren aan zinvol werk, dienen de ondernemingen zich 
ook te gaan richten op het welzijn van hun werknemers .

De overgrote meerderheid van de mensen in Azië-Pacific is 
enthousiast over de mogelijkheid om werk te kunnen doen dat voor 
hen persoonlijk zinvol is . De meesten zijn ook enthousiast over de 
mogelijkheid te zoeken naar werk bij organisaties die blijk geven van 
betrokkenheid bij het welzijn van hun werknemers .

Jongere, kleinere ondernemingen in de regio zijn meer geneigd zich 
aan te passen om hun organisatiedoelen af te stemmen op aspecten 
die resulteren in persoonlijke zingeving (zie tabel 42) . Oudere, meer 
ingeburgerde ondernemingen zijn minder snel geneigd zich aan te 
passen en verwachten meer effecten van deze verandering . Senior 
leidinggevenden in heel Azië-Pacific, met name die bij grotere 
ondernemingen, zijn meer geneigd zich aan te passen aan het 
gebruik van technologie om het welzijn van de werknemers te meten 
en beïnvloeden .
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De bevindingen in dit rapport wijzen HR-afdelingen en ondernemingen 
in de richting van oplossingen die zowel werkgevers als werknemers ten 
goede kunnen komen, nu en op de lange termijn . Aan de hand van 
inzichten in de behoeften van mensen over de hele wereld, kunnen we 
strategieën ontwikkelen die mensen helpen veranderingen in het werken 
te sturen en hen het gevoel geven er klaar voor te zijn . Hoewel het 
tempo van de veranderingen in de verschillende regio's en 
bedrijfstakken kan variëren, zullen de snelle ontwikkelingen in de 
technologie zich naar verwachting in praktisch elke regio ter wereld doen 
gelden en uiteindelijk van invloed zijn op de werknemers . 

Alle basisbehoeften op het werk die in dit rapport zijn genoemd, zullen 
binnenkort waarschijnlijk veranderingen teweegbrengen in de manier 
waarop mensen werken . De behoefte aan vrijheid, kennis, 
zelfmanagement, zingeving en de bijbehorende werktrends bieden ons 
een scala aan onderzoeksmogelijkheden om vast te stellen hoe we 
kunnen helpen aan elk van die behoeften tegemoet te komen . Door de 
terreinen rondom deze specifieke behoeften en trends te onderzoeken, 
kunnen HR-verantwoordelijken leren hoe zij zodanig met deze 
veranderingen kunnen omgaan dat hun personeel productiever, 
tevredener en succesvoller wordt .

De behoefte op het werk die zich het meest doet gelden, namelijk de 
behoefte aan vrijheid, heeft ongetwijfeld bij werknemers over de hele 
wereld de wens versterkt om hun eigen werktijden te bepalen, te werken 
vanuit een door hen gekozen locatie en het merendeel van het werk 
vanaf een mobiel apparaat te verrichten . Maar naarmate werknemers 
meer vrijheid willen, zullen werkgevers een manier moeten zien te vinden 
om mensen op hun werk aan te spreken . Er kan dus sprake zijn van een 
discrepantie tussen de behoefte aan vrijheid van de werknemer en wat 
haalbaar is met het oog op efficiency. Enerzijds zouden werkgevers 
kunnen voorstellen om werknemers minder te betalen voor banen met 
meer vrijheid . Aan de andere kant zouden werkgevers die hun 
werknemers meer vrijheid bieden, daarvan ook de vruchten kunnen 

plukken, in die zin dat hun werknemers gelukkiger, meer toegewijd en 
tevredener zijn en dat zij kunnen beschikken over een duurzame 
talentpool . 

Uiteindelijk zal meer vrijheid op het werk waarschijnlijk meer voor 
medewerkers in de kantooromgeving dan in de productie weggelegd 
zijn, wat de ongelijkheid tussen deze twee groepen verder zou kunnen 
vergroten . Om mensen te helpen deze vrijheid in de loop van de tijd in 
hun loopbaan te integreren, moeten werkgevers bedenken hoe zij 
werknemers kunnen helpen met de noodzakelijke flexibiliteit ten aanzien 
van werktijden, werklocatie en het werken vanaf een mobiel apparaat . 
Hoe kan het concept van een vrije werkplek gestalte krijgen voor 
mensen in de dienstverlening of handarbeiders? Hoe kunnen werkgevers 
roosters zodanig op elkaar afstemmen dat de bijdragen van de 
werknemers eerlijk en gelijkelijk verdeeld worden? Hoe kunnen mensen 
met verschillende werktijden toch effectief samenwerken? Hoe kunnen 
samenwerkingsinstrumenten worden ingezet om teams het gevoel te 
geven dat zij realtime samenwerken? Kunnen alle soorten banen in de 
verschillende bedrijfstakken op afstand worden verricht? Hoe kan 
'thuiswerken' de productiviteit vergroten voor zowel werkgevers als 
werknemers? Daarnaast leidt een flexibele werkplek en werken vanuit 
ongeacht welke locatie tot bezorgdheid over de beveiliging van 
ondernemingsgegevens . Hoe is de mogelijkheid om 'overal' te werken 
van invloed op de veiligheid? En ten slotte, hoe kunnen werkgevers de 
veiligheid van gegevens garanderen wanneer er uitsluitend vanaf een 
mobiel apparaat wordt gewerkt? 

Wat betreft de behoefte aan kennis op de werkplek, is de manier waarop 
werkgevers en werknemers kennis vergaren snel aan het veranderen, 
doordat mensen op hun werk over steeds meer instrumenten en 
platforms kunnen beschikken . Het meest wijdverbreid in dat opzicht zijn 
misschien wel de social media, die tegenwoordig op grote schaal 
worden gebruikt voor persoonlijke communicatie . Er is al een beweging 
gaande naar klant- en partnermanagement via social media en er wordt 
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steeds meer gebruikgemaakt van bedrijfstak-/belangenplatforms . Die 
zijn niet exclusief van de werkgever maar zijn wel door hem goedgekeurd 
voor gebruik door de werknemer . Als we dit in aanmerking nemen, hoe 
kunnen de huidige social media-platforms dan worden benut om de 
dagelijkse samenwerking tussen teams te verbeteren? Daarnaast worden 
de regels rond informatie waarop een eigendomsrecht rust en het 
beheer daarvan belangrijk, wat de vraag doet rijzen wie deze informatie 
moet managen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de 
behoeften van de organisatie en haar werknemers .

Wat de behoefte aan stabiliteit betreft, de behoefte die het meest 
geassocieerd wordt met de huidige zorgen op de werkplek, moeten 
werknemers inzicht hebben in de manier waarop zij na verloop van tijd 
relevant kunnen blijven . Nu de strijd om banen steeds meer op mondiaal 
niveau wordt gevoerd, is het van belang precies te begrijpen wat dit voor 
afzonderlijke medewerkers betekent . Nu de concurrentie op het werk 
zich zeker naar een wereldwijd niveau beweegt, dienen werkgevers te 
bedenken hoe zij cultuur kunnen verweven in de wereldwijde zoektocht 
en, misschien belangrijker nog, hoe dit kan worden ingezet om de 
bezorgdheid van werknemers over de toegenomen concurrentie te 
verminderen .

De behoefte op het werk die de meeste impact heeft op de actuele 
trends is misschien wel de behoefte aan zelfmanagement . Deze 
behoefte wordt steeds belangrijker, vooral ten aanzien van 
ontwikkelingen zoals automatisering, die misschien uiteindelijk een groot 
aantal mensen met herhalend werk werk overbodig maakt, alsmede ten 
aanzien van bepaald werk waarvoor complexe besluiten nodig zijn die 
kritisch denken vereisen . Het resultaat is dat er minder banen 
beschikbaar zullen zijn voor afzonderlijke werknemers, terwijl de impact 
op de winst van een onderneming groot kan zijn, gezien de grotere 
productiviteit en lagere kosten . Gezien vanuit de werknemer is het juist 
positief dat zelfmanagement de individuele personen in staat kan stellen 
te groeien en te leren. Werkgevers moeten tussen deze twee uitersten 

het volgende in overweging nemen: Hoe kunnen werkgevers 
werknemers behouden in een sfeer van onzekerheid en ervoor zorgen 
dat zij toch productief blijven? Hoe kunnen initiatieven zoals nieuwe 
wetgeving rondom automatisering of vraag en aanbod van arbeid 
vormgeven aan wat werkgevers met deze trend kunnen doen? Kunnen 
werkgevers automatisering echt volledig invoeren? Kunnen we 
afdelingen en hiërarchie echt in aantal terugbrengen, geleidelijk doen 
verdwijnen of loslaten? 

Ten slotte is de behoefte aan zingeving de afgelopen jaren zeker 
veranderd . Tegenwoordig legt de jongere generatie Millennials de 
nadruk op het zoeken naar betekenis binnen hun baan, veel meer dan 
eerdere generaties die geneigd waren buiten het werk naar betekenis te 
zoeken . Met dit generatieverschil in gedachte, moeten onder meer de 
volgende vragen worden gesteld voordat initiatieven om een zinvollere 
werkplek te verschaffen worden doorgevoerd: hoe kunnen werkgevers 
de veelbelovende Generatie Z (post-millennials die nog niet tot de 
beroepsbevolking behoren) betrokken houden, naarmate de huidige 
werkende generaties opklimmen in hun loopbaan? Hebben mensen van 
de Generatie Z en Millennials een ander bedrijfsmodel nodig? En zo ja, 
hoe ziet dat er dan uit? 

Deze overwegingen bieden een nuttig platform voor ondernemingen en 
werkgevers om inzicht te krijgen in de manier waarop behoeften van 
werknemers ten grondslag liggen aan werktrends . Door het werkmodel 
van een organisatie af te stemmen op de basisbehoeften van het 
personeel, in plaats van te eisen dat het personeel zich in het keurslijf van 
de onderneming perst, kunnen werkgevers beter anticiperen op hoe de 
werkcultuur zich kan blijven ontwikkelen om zo een dynamischere, 
productievere werkplek te creëren . Hoe beter ondernemingen, 
organisaties en werkgevers zichzelf positioneren om mondiaal 
georiënteerd, in leeftijd variërend en flexibel personeel aan te trekken, 
hoe succesvoller zij kunnen zijn in de toekomst . 
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