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De wereld wordt met de dag ‘kleiner’. Naarmate 
grenzen vervagen wordt de talentenpool mondialer 
en zoeken bedrijven naar kansen om zowel in eigen 
land als daarbuiten te groeien. Het is een spannende 
tijd voor organisaties, zeker omdat uitbreiding ook 
de problemen van internationale Human Capital 
Management (HCM) met zich meebrengt.

Als een authentiek en wereldwijd actief bedrijf, 
hebben wij bij ADP de mogelijkheid om bedrijven in 
meer dan 100 landen en van elke omvang te helpen 
op veranderingen in de werkomgeving te reageren. 
Goed Human Capital Management begint altijd bij 
de mens en het begrijpen van de menselijke kant  
van werk.

Bij HCM draait het bij uitstek om het helpen van
mensen die uw bedrijf laten groeien en succesvol laten
zijn. Het gaat om:

• de strategie die uw werknemers en de unieke cultuur 
van uw bedrijf verder ontwikkelen;

• werknemers die trots zijn op wat ze doen; 
• de creativiteit en doelen van uw mensen.

Kortom, het gaat niet alleen om een beter HR-proces,
maar om betere medewerkers. 

Maar het is de landen van de Eurozone de laatste jaren 
vast niet ontgaan dat het bereiken van consensus en 
samenwerking niet altijd eenvoudig is als rekening 
gehouden moet worden met een verscheidenheid aan 
economieën, talen en persoonlijke eigenschappen. 
Alle partijen moeten flexibel zijn en compromissen 
willen sluiten om succesvolle, langdurige relaties op 
te bouwen. En als dit lukt, maken zij het geheel sterker 
en succesvoller. 

Dit is een uitdaging waarmee veel van onze 
internationale cliënten dagelijks te maken hebben. 
Dit rapport ‘The Workforce View in Europe 2015/16’  
probeert hulp te bieden bij het inzicht in het 
personeelsbestand, zowel binnen als tussen 
verschillende markten. We hebben meer dan 11.000 
werknemers in acht economieën in Europa gevraagd 
naar hun mening over de toekomst van werk. 

We denken dat deze resultaten enorm kunnen 
bijdragen aan inzicht in de trends die belangrijk zijn 
voor de toekomstige ontwikkeling van bedrijven. We 
hopen dat u ze even nuttig vindt voor uw evaluatie 
van hoe mensen werken en dat ze u helpen bij 
uw voorbereiding op de toekomst. En hoewel dit 
gemakkelijk vergeten wordt, is het een feit dat succes 
vele malen beter smaakt als het gepaard gaat met 
trots, doelgerichtheid en mensen. 

LEON VERGNES
SVP/GM EMEA, 
ADP ES INTERNATIONAL

Voorwoord

Goed Human Capital 
Management begint 
altijd bij de mens en 
het begrijpen van de 
menselijke kant van werk
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Europa heeft in het afgelopen decennium een 
turbulente tijd doorgemaakt. De financiële crisis 
heeft een schaduw over het continent geworpen en 
organisaties passen zich aan ‘de nieuwe situatie’ aan. 
Dit heeft een onvermijdelijk effect op de houding en 
mening van de beroepsbevolking gehad, en heeft 
daardoor ook effect op arbeidsplaatsen, salarissen, 
secundaire arbeidsvoorwaarden en de betrokkenheid 
van het personeel. 

De ‘wereld van werk’ is voortdurend in beweging, 
gekenmerkt door een demografische verschuiving 
waardoor concurrentie op internationaal niveau 
groter wordt en ontwikkelingen in de technologie 
elkaar sneller opvolgen. Daarnaast willen werknemers 
een beter evenwicht tussen werk en privéleven en 
mogelijkheden om flexibel te werken. Bovendien is 
er vraag naar meer ‘betekenisvol’ werk.

Inleiding

'The Workforce View in Europe 2015/16' 
onderzoekt de houding van werknemers 
met betrekking tot de toekomst van werk. De 
bevindingen geven belangrijke informatie 
over kwesties die van groot belang zijn voor 
bedrijven, zoals talent, betrokkenheid van 
werknemers en de generatieverschuiving.

Het onderzoek voor ADP werd in juli 2015 
door onafhankelijk marktresearchbureau 
Opinion Matters uitgevoerd. De steekproef 
bestond uit 11.257 werkende volwassenen in 
acht gebieden in Europa, inclusief Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, 
Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. 

Over het rapport

‘The Workforce View in Europe 2015/16’ onderzoekt  
de mening en houding van meer dan 11.000 
werknemers uit Frankrijk, Duitsland, Italië,  
Nederland, Polen, Spanje, Zwitserland en  
het Verenigd Koninkrijk. De bevindingen geven 
organisaties beter inzicht in o.a. de trainingsbehoeften,  
motivatie van werknemers, en het meest optimale 
gebruik van nieuwe tools en technologieën. 

Bij werkgevers in Europa kan inzicht in het gedrag, de 
trends en de tegenstellingen het verschil maken bij 
de ontwikkeling van succesvolle HCM-strategieën en 
in de samenwerking met collega’s in andere regio’s. 
Dus hoe goed kent u uw internationale werknemers?
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Samenvatting

1.

3.

Optimisme keert terug in 
Europa

Concurrentie overschrijdt 
grenzen
 

Meer dan driekwart van de Europese 
werknemers, 77%, zijn zeer tot vrij 
optimistisch over de toekomst van 
werk. Duitse werknemers zijn het meest 
optimistisch, terwijl Italianen dat het 
minst zijn. Werknemers hebben nu meer 
vertrouwen in arbeidszekerheid (38%), 
toenemende carrièrekansen (27%), en het 
krijgen van de juiste training en ontwikkeling 
om succesvol te zijn (27%).

Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië 
voelen zich het meest voorbereid om op 
internationaal niveau om contracten en 
talent te concurreren, terwijl Nederland 
zich daar het minst op voorbereid voelt. 
Werknemers in Spanje en Italië maken zich 
echter meer zorgen over het verlies van 
talent aan andere landen dan hun buren, 
terwijl werknemers in Zwitserland en het 
Verenigd Koninkrijk zich meer dan hun 
internationale buren bedreigd voelen door 
talent dat uit het buitenland komt. 

2. De oorlog om talent is 
een realiteit
 
Het behoud van talent wordt een 
belangrijke uitdaging voor Europese 
bedrijven, aangezien een derde van de 
werknemers van plan is om binnen drie 
jaar van baan te veranderen. Duitsland 
heeft de meest loyale werknemers, 
terwijl die in het Verenigd Koninkrijk, 
Zwitserland en Polen het minst geneigd 
zijn langdurig bij hun werkgever 
te blijven.

van de Europese 
werknemers is 
optimistisch

77%
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Grootste 
motiverende 
factor is het 
evenwicht 
tussen werk en 
privéleven

#1

6. De werkplek wordt hi-tech
 
79% van de Europese werknemers krijgt 
momenteel de tools en technologie om 
het werk goed uit te voeren. Spaanse 
werknemers zijn beter uitgerust met 
technologie dan hun Europese collega’s: 
slechts een op de tien (11%) krijgt niets 
van zijn/haar werkgever. De overgang 
op moderne technologie wordt alleen 
maar belangrijker, aangezien 33% van de 
werknemers graag volgens een volledig 
flexibel werkpatroon zou willen werken. 

5.

Bedrijven ondergaan een aanzienlijke 
demografische verandering, waardoor 
binnenkort vijf generaties naast elkaar 
zullen werken. Hun verschillen in 
waarden en werkstijl geven aanleiding 
tot conflicten en meer dan twee-derde 
(67%) van de werknemers merkt op dat 
zij op het werk tegen intergenerationele 
problemen aanlopen. De problemen zijn 
het grootst in Italië, Polen en Spanje.

Vijf generaties werknemers 
 

4.

De meest belangrijke factoren voor 
de betrokkenheid en motivatie van 
werknemers in Europa zijn een goed 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
het vermogen om flexibel te werken en 
een afwisselende en drukke baan. Het 
welzijn van werknemers wordt echter 
bedreigd door grote hoeveelheden 
stress en meer dan twee-vijfde (44%) 
ervaart regelmatig stress op het werk. In 
Polen en Duitsland zijn de stressniveaus 
het hoogst terwijl ze in Nederland het 
laagst zijn.

Regels voor creëren van 
betrokkenheid
 

79% van de werknemers krijgt de 
tools om het werk goed te doen
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Het economisch herstel in Europa groeit eindelijk 
weer aan kracht en geeft bedrijven en hun 
werknemers nieuwe kansen. De bevindingen laten 
zien dat het optimisme onder werknemers aanzienlijk 
groter is in de landen waarin de economie steviger in 
het zadel zit. In totaal zijn meer dan driekwart (77%) 
van de werknemers vrij tot zeer optimistisch over de 
toekomst van werk. Maar waar vinden we de meest 
tevreden werkers in Europa?

Het onderzoek heeft de houding en verwachtingen 
van werknemers bekeken op basis van drie belangrijke 
maatstaven: stabiliteit, opwinding en optimisme. Over 
het geheel komt Nederland als het meest tevreden 
land naar voren, op de voet gevolgd door Zwitserland 
en Duitsland. Duitse werknemers vormen ook de 
grootste groep die vindt dat de toekomst er stabiel 
uitziet (80%), terwijl de werknemers in Nederland de 
toekomst vooral als spannend beschouwen (84%), 
evenals hun Zwitserse collega’s (81%).

Er is een aantal redenen om opgewekt te zijn: 
werknemers hebben er nu meer vertrouwen 
in dat hun baan zekerder is (38%), ze grotere 

Economische groei bevordert optimisme en stabiliteit

carrièremogelijkheden hebben (27%) en de juiste 
training en ontwikkeling krijgen om succesvol  
te zijn (27%).

Ondanks de positieve vooruitzichten zijn veel 
werknemers nog steeds pessimistisch door zorgen 
over arbeidszekerheid (48%), verslechterende 
carrièremogelijkheden (37%) en een gevoel dat  
de groei in de economie feitelijk vertraagt (30%).

De onzekerheid is het grootst in de landen die  
de grootste en langste economische krimp hebben 
meegemaakt. Italië is het minst optimistisch van  
de groep, met uitspraken dat de toekomst er onstabiel 
(38%), onvoorspelbaar (61%) en saai (47%) uitziet.

De enige uitzondering is Polen, dat in de afgelopen 
jaren een indrukwekkende economische groei heeft 
doorgemaakt, maar niet de daarmee verbonden 
positieve gevolgen en zekerheid heeft ervaren. De 
situatie is echter iets gecompliceerder en andere 
maatregelen zoals salarissen en werkeloosheid blijken 
de stemming negatief te beïnvloeden. 

Welk Europees land heeft de meest optimistische, stabiele en opwindende toekomst?
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Zal ik blijven of gaan? 
Naarmate werknemers in Europa optimistischer 
worden, beginnen ze ook hun horizon te verbreden. 
Een derde (34%) van de beroepsbevolking is van 
plan minder dan drie jaar bij de huidige organisatie 
te blijven, wat aangeeft dat de oorlog om talent 
weer volop woedt. Er bestaan echter duidelijke 
tegenstellingen tussen de verschillende culturen en 
hoe zij hun toekomstige carrièreontwikkeling zien. 

Werknemers in het Verenigd Koninkrijk behoren tot 
de kleinste groep die verwacht op de lange termijn 
bij de huidige werknemer te blijven. Slechts 17% 
verwacht de rest van hun carrière in hun huidige rol 
door te brengen en 16% verwacht binnen een jaar 
te vertrekken. Daarentegen denken bijna tweemaal 
zoveel Duitse werknemers (40%) dat zij tot het eind 
van hun carrière in hun huidige functie blijven, samen 
met 36% van de Nederlandse werknemers en 35% 
van de Italianen.

De minst ‘loyale’ werknemers in Europa zijn echter 
de Zwitsers, waarvan bijna een op de vijf (18%) 
verwacht binnen zes maanden de huidige organisatie  
te verlaten, terwijl 17% van de Polen dit denkt. In 
Polen kan dit worden beïnvloed door de populariteit 
van contracten met een vaste duur, een kwestie  
die onlangs kritisch door de EU  
is onderzocht met als uiteindelijk doel  
de zekerheid voor werknemers te vergroten.

Een derde van de 
beroepsbevolking is 
van plan minder dan 
drie jaar bij hun huidige 
organisatie te blijven

2015 2018

Opwindend  Saai 

Voorspelbaar  Onvoorspelbaar 

Stabiel  Instabiel

Hoe zien werknemers 
hun toekomst qua werk?

70%

53%

72%

30%

47%

28%
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Wereldwijde concurrentiekracht is essentieel om 
ervoor te zorgen dat een economie het beste talent, 
de beste investeringen en klanten, niet alleen uit 
het eigen land, maar ook uit het buitenland kan 
aantrekken. Op de vraag hoe goed hun organisatie 
was voorbereid op concurrentie met andere landen 
om contracten en talent antwoordde precies de helft 
van de steekproef ‘vrij tot zeer goed’ op concurrentie 
voorbereid te zijn. De analyse per land laat echter een 
aantal interessante tegenstellingen zien. 

Het Verenigd Koninkrijk heeft haar positie in de 
wereldeconomie gevestigd: bijna 6 van de 10 
Britse werknemers vinden dat hun organisatie erop 
voorbereid is om met andere landen om contracten 
en talent te concurreren. Spaanse en Italiaanse 
werknemers schijnen gesteund te worden door de 
recente positieve economische resultaten en staan 
als tweede en derde op de ranglijst. 

Wat niet echt verwacht werd was dat Nederland vrij 
ver achterblijft: slechts 42% van de Nederlandse 
werknemers denkt dat hun organisatie voorbereid is 
op internationale concurrentie. Dit ondanks het feit 
dat Nederland elders in de enquête sterke resultaten 
voor optimisme laat zien.

Concurrentie overschrijdt grenzen

Bedreigingen rondom talent
Een cruciale factor voor organisatorische 
concurrentiekracht is het vermogen om toptalent  
aan te trekken en te behouden. Zorgen rond  
werving en selectie en het verlies van goede mensen 
houden Europese werknemers daarom aardig bezig, 
en ze zien een aantal belangrijke bedreigingen 
rondom talent:

• Een gebrek aan jong talent dat de organisatie 
binnenkomt (51%)

• Een talentkloof vanwege bezuinigingen/gebrek aan 
werving (47%)

• Het vertrek van talent naar andere organisaties 
(46%)

Er zijn echter een aantal duidelijke contrasten tussen 
de landen onderling te zien en met name werknemers 
in Spanje en Italië maken zich aanzienlijk meer 
zorgen over het verlies van talent aan andere landen 
(respectievelijk 49% en 47%). Ondertussen worden 
Zwitserse werknemers meer dan hun internationale 
buren bedreigd door talent dat uit het buitenland 
komt (36% t.o.v. een gemiddelde van 21%), net als 
werknemers in het Verenigd Koninkrijk (32%).

58% 58%

42%
46% 47% 47%

49%
51%

Hoe goed zijn landen voorbereid om internationaal om contracten en talent te concurreren?

DE ITPLNL CH FR UKES
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Welk land beschikt over de vaardigheden 
en training om succesvol te zijn?

Training en ontwikkeling
Naast werving en behoud van personeel neemt 
investering in training en ontwikkeling een centrale 
plaats in bij het behoud van concurrentiekracht. 
Het is positief om te zien dat 89% van de Europese 
werknemers er vertrouwen in heeft dat zij de 
vaardigheden en training hebben om hun rol goed 
uit te voeren, hoewel dit vertrouwen enigszins per 
gebied varieert. 

Leren is een levenslang proces en de algemene 
positieve houding betekent niet noodzakelijkerwijs 
dat werknemers geen verdere ontwikkeling nodig 
hebben. Werknemers geven een aantal duidelijke 
gebieden aan waarin ze het liefst getraind zouden 
willen worden. 

• Technisch, functie-specifieke vaardigheden 26%
• Het gebruik van technologie en nieuwe apparatuur 25%
• Verbale communicatie 22%

Hoewel de werknemers in heel Europa er over het 
algemeen dezelfde mening over hun professionele 
ontwikkelingsbehoeften op nahouden, is er een aantal 
opmerkelijke uitzonderingen. Zo noemen Duitse 
en Zwitserse werknemers verbale communicatie 
(respectievelijk 26% en 30%) als hun grootste 
trainingsbehoefte, terwijl Poolse werknemers 
meer hulp met stressmanagement zouden willen  
hebben (28%).

93%

92%

92%

91%

89%

88%

86%

82%

Leren is een 
levenslang proces

Investeren in training en 
ontwikkelingsmogelijkheden 
staat centraal bij het behoud 
van concurrentiekracht en het 
opbouwen van tevreden personeel
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Medewerkersbetrokkenheid is in de afgelopen paar 
jaar een duidelijk onderdeel van het bedrijfslexicon 
geworden. De voordelen zijn aanzienlijk, inclusief 
betere werving en behoud van werknemers, 
productiviteit en uiteindelijke winstgevendheid. 
Onderzoek toont dat bedrijven met zeer betrokken 
werknemers 26% meer omzet per werknemer halen1. 

Organisaties overal ter wereld proberen een 
voorsprong te krijgen door ervoor te zorgen dat 
hun werknemers zo tevreden, gezond en productief 
mogelijk zijn. Volgens de beroepsbevolking zijn 
Europese werkgevers op dit punt geslaagd, en voelt 
de meerderheid van de werknemers (56%) zich zeer 
betrokken bij de organisatie.

Nederland en Duitsland – ook de meest optimistische 
landen – staan hierbij bovenaan, wat suggereert dat 
een sterke economie en goede werkgelegenheid een 
rol spelen bij de betrokkenheid. Wellicht verrassend 
blijkt dat Britse werknemers tot de minst betrokken 
behoren, ondanks een grote mate van optimisme 
op andere gebieden. Britse werkgevers moeten er 
daarom wellicht meer voor zorgen dat hun personeel 
het werk zinvol gaat vinden en zich echt verbonden 
voelen met de visie en missie van het bedrijf.

Regels voor creëren van betrokkenheid

Werknemers motiveren
Men mag niet als vanzelfsprekend aannemen 
dat werknemers in grote mate betrokken bij 
hun organisatie zijn, temeer daar een aanzienlijk 
deel nog geen beslissing over hun functie heeft 
genomen of zich in hun functie niet bij het bedrijf 
betrokken voelt. Maar wat kunnen bedrijven doen 
om de betrokkenheid van de werknemers te 
bevorderen? Voor werknemers zijn er drie belangrijke  
motiverende factoren: 

• Een goed evenwicht tussen werk en privéleven (29%)
• De mogelijkheid om te werken waar en wanneer  

ik wil (26%)
• Een afwisselende en drukke baan (24%)

Ook hier zijn er weer duidelijke tegenstellingen 
tussen en uitzonderingen onder de landen. Duitse 
werknemers gaan geheel tegen de stroom in en 
plaatsen het evenwicht tussen werk en privéleven 
op de vierde plaats (24%), na het hebben van een 
afwisselende en drukke functie (34%), lof en erkenning 
van het management (27%) en de mogelijkheid om 
waar en wanneer zij willen te werken (26%).

Dat geldt ook voor Nederland waar bij de werknemers 
het evenwicht tussen werk en privéleven pas op 
de derde plaats komt (32%), na lof en erkenning 
van het management (37%) en het hebben van een 
afwisselende en drukke functie (36%), wat suggereert 
dat Nederlandse werknemers ook enigszins andere 
prioriteiten dan hun Europese buren hebben. 

Ten slotte, en dit baart de meeste zorgen, zegt bijna 
een kwart van de Poolse werknemers (23%) dat niets 
op het werk hun motiveert behalve het loon – het op 
een na populairste antwoord en aanzienlijk hoger 
dan het pan-Europese gemiddelde van 15%. Dit 
ondersteunt eerdere bevindingen dat werknemers 
in Polen zich waarschijnlijk minder tevreden over hun 
werkleven voelen dan hun collega’s in Europa.

Zeer betrokken 
werknemers zorgen voor 
26% meer omzet

1 Watson Wyatt, 2008/2009 WorkUSA Report



The Workforce View in Europe 2015/16 13 

Stress en het evenwicht tussen werk en privéleven
Stress hoort gewoon bij de meeste banen en is 
niet altijd verkeerd. Bepaalde stressniveaus kunnen 
dynamisch en productief zijn en tonen dat werknemers 
zich betrokken voelen en gemotiveerd zijn om goed 
werk te verrichten. Teveel stress kan echter van grote 
invloed op individuen en bedrijven zijn, als deze niet 
op de juiste manier wordt beheerst.

Werkgerelateerde stress en de daarmee verbonden 
gezondheidsproblemen staan momenteel hoog 
op de bedrijfsagenda – en daar is reden voor. Uit 
de pan-Europese steekproef blijkt dat slechts 9% 
opmerkt nooit stress op het werk te ervaren, terwijl 
de meerderheid (47%) toegeeft af en toe tegen stress 
op het werk aan te lopen. 

Het is echter alarmerender om te zien dat 44% 
aangeeft vaak, zeer vaak of te vaak stress te ervaren. 
Aan het uiterste einde van de schaal zegt 5% om die 

reden te overwegen de huidige functie te verlaten. 
Polen heeft de hoogste stressniveaus, 54% merkt 
op vaak, erg vaak of te vaak stress te ervaren. Duitse 
en Italiaanse werknemers zijn ook meer gestrest  
dan gemiddeld.

Het is zorgelijk dat blijkt dat bedrijven verzuimen 
om hun personeel te helpen beter met stress om te 
gaan. Een kwart van de Europese werknemers merkt 
op dat hun werkgever hun helemaal niet helpt om dit 
te doen en dit cijfer stijgt tot 35% in Polen, waar het 
stressniveau het hoogste is. Nog eens 19% merkt op 
dat hun werkgever zich niet eens bewust is van hun 
stressniveau, met ook weer een piek in Polen van 24%. 

Gezien de potentiële gevolgen van stress op 
productiviteit, tevredenheid en personeelsverloop, 
geven de bevindingen aan dat er meer is dat 
werkgevers kunnen en zouden moeten doen om 
stress onder hun personeel te monitoren en beheren. 

54%

50%

44%

43.8%

43%

41%

35%

38%

Hoe gestrest zijn 
Europese werknemers?

Stijgende stressniveaus worden een 
belangrijke bedreiging voor het 
welzijn van werknemers. 
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Op de werkplek hebben altijd meerdere generaties 
zij aan zij gewerkt, maar voor de eerste keer in 
de geschiedenis zullen binnenkort vijf generaties 
met elkaar samenwerken. Naarmate betere 
gezondheidszorg de levensverwachting doet 
toenemen en het aantal geboortes blijft dalen, lijkt 
een verouderende werknemersgroep in Europa een 
onvermijdelijk gegeven. Nu meer ‘babyboomers’ na 
hun pensioengerechtigde leeftijd blijven doorwerken, 
en de millenniumgeneratie zich geleidelijk bij de 
beroepsbevolking voegt, worden de duidelijke 
verschillen qua werkstijl en waarden van elke 
generatie concreter. 

De bevindingen suggereren dat de demografische 
veranderingen een groot effect op de werkplek 
hebben en meer dan twee-derde (67%) merkt op 
tegen intergenerationele problemen op het werk aan 
te lopen. De belangrijkste zorgpunten zijn:

• Jongere en oudere werknemers hebben verschillende 
meningen over hoe dingen gedaan moeten  
worden (19%)

• Oudere werknemers werken langer door en geven 
minder ruimte aan nieuw talent (18%)

• Uiteenlopende ideeën over de waarden van  
de organisatie en groepsverantwoordelijkheid (18%)

Hoewel sommige werknemers het moeilijk vinden om 
met het grotere verschil in leeftijden op de werkplek 
om te gaan, waarderen velen de waarde die leeftijd 
en ervaring met zich mee kunnen brengen. 39% van 
de Europese werknemers zegt dat hun organisatie 
zich zorgen maakt over het verlies van talent en kennis 
naarmate oudere werknemers met pensioen gaan, 
maar slechts een op de tien (11%) heeft plannen 
om gepensioneerde werknemers als consultants in  
te huren. 

Vijf generaties werknemers

In welk land komen intergenerationele 
problemen het meest voor?

55%

60%

62%

66%

73%73%

71%

77%
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Hoewel een toenemend aantal werknemers nu de 
voorkeur geeft aan een vorm van flexibel werken, is 
het nog steeds de gewoonte in Europa om in een 
vaste locatie zoals een kantoor of fabriek te werken, 
en zegt meer dan de helft (56%) dat dit voor hen  
het geval is. In slechts één land – het 
Verenigd Koninkrijk – komt dit lager dan vijftig  
procent uit (49%). 

Aangezien echter het evenwicht tussen werk en 
privéleven en flexibiliteit de belangrijke motivators 
voor werknemers in Europa zijn, is het misschien geen 
verrassing dat een op de drie (33%) respondenten 
in onze steekproef graag op een totaal flexibel 
werkpatroon zou willen overstappen. Daarnaast zou 
nog eens een derde (34%) graag een combinatie van 
flexibele en vaste uren willen. 

De grootste wens voor flexibiliteit bestaat in Italië 
(39%), op de voet gevolgd door Zwitserland (38%). 
Poolse werknemers willen het liefst op een vaste 
werklocatie werken (64%), en geven ook de voorkeur 
aan vaste uren (51%). 

Gezien de groeiende populariteit van flexibel en 
mobiel werken, neemt de beschikking over de juiste 
middelen en technologie ook qua belang toe, met 
name nu het merendeel van de werknemers gewend 
is aan het bezit van de meest innovatieve gadgets om 
hun leven buiten het werk te regelen. 

Het einde van de 9 – 17u werkdag

Technologie  
heeft de lijn tussen  
werk en privéleven  
vager gemaakt
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Technologie op de werkplek heeft zich enorm 
ontwikkeld en bij een toenemend aantal bedrijven 
vindt een heroverweging plaats over de toepassing 
van deze nieuwe tools. Bijna acht van de tien (79%)  
van de Europese werknemers zijn voorzien van  
de tools en technologie die hen helpen hun functie 
effectiever uit te voeren. De meest voorkomende 
uitrusting op de werkplek bestaat uit een laptop 
(47%), specialistische software (36%), en mobiele 
telefoon of smartphone (27%), terwijl een enigszins 
geringer aantal (23%) ook tools voor het delen  
van bestanden en samenwerken gebruikt.

De manier waarop de verschillende landen 
technologie en tools op de werkplek gebruiken 
verschilt echter enorm. Spaanse werknemers schijnen 
aanzienlijk beter met technologie te zijn uitgerust 
dan hun Europese buren: 89% ontvangt de tools die  
ze nodig hebben om de functie uit te voeren.

Als afspiegeling van deze trend zegt de helft van de 
Spaanse werknemers (47%) bovendien dat zij door 
de technologie hun functie gemakkelijker kunnen 
uitvoeren, opnieuw het hoogste aantal van alle 
landen die deze mening hebben. 

Hi-tech werkomgeving

Britse werknemers lijken hierin achter te blijven 
en meer dan een kwart (28%) beschikt niet over 
technologie van hun werkgever. Duitse werknemers 
lijken sceptisch over de potentiële voordelen van 
technologie en een kwart (25%) zegt dat hun rol 
er problematischer door wordt, aanzienlijk meer  
dan het gemiddelde van 16%. 

Nieuwe technologie kan een hulp en een obstakel 
voor werknemers zijn. Het biedt aan de ene kant 
grotere flexibiliteit, maar kan aan de andere kant 
potentieel een cultuur van ‘altijd bereikbaar’ onder 
het personeel stimuleren. 

Bijna een van de vijf (19%) respondenten zegt dat 
technologie de lijn tussen hun werk en privéleven in 
het afgelopen jaar heeft vervaagd. Duitse werknemers 
vinden dat het meest (21%), en tonen opnieuw dat 
zij misschien meer met een toename in IT worstelen  
dan hun Europese buren. 

Hoe heeft technologie de manier waarop mensen werken veranderd?

40% kan de functie gemakkelijker 
uitvoeren dankzij technologie

40%

19% vindt dat technologie  
de lijn tussen werk en privéleven 

heeft vervaagd

19%

16% vindt het gemakkelijker  
om met collega’s op afstand  

te werken

16%
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Arbeidswetgeving verandert doorlopend waardoor  
het zowel voor werknemers als werkgevers moeilijk  
is om van hun rechten en plichten op de hoogte  
te blijven. Deze uitdaging wordt voornamelijk gevoeld 
door Duitse werknemers: 30% zegt dat zij niet op de 
hoogte zijn gesteld van arbeidswetgeving die op hen 
van invloed was. Poolse werkgevers zijn het meest op 
de hoogte: 83% weet wat hun rechten zijn.

In Frankrijk hebben de recente wetsveranderingen 
voor professionele training regelmatige (1x per 2 jaar) 
sessies voor carrièreontwikkeling ingevoerd, die los 
staan van de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Terwijl 
51% op de hoogte is van de veranderingen geven de 
resultaten zorgwekkende indicaties dat bijna de helft 
niet voldoende op de hoogte is van de hervorming.

In Italië streeft de nieuwe ‘Banenwet’ ernaar een 
dynamischer, flexibeler en meer concurrerende 
arbeidssector te creëren. Bijna een derde (31%) voelt 
zich optimistisch over de nieuwe wetgeving – omdat 
ze al positieve effecten gezien hebben of denken dat 
deze de arbeidsmarkt zal stimuleren. Toch blijft 43% niet 
overtuigd over de doeltreffendheid ervan. 

In Nederland worden lonen, secundaire en andere 
arbeidsvoorwaarden vaak collectief afgesproken (CAO’s). 
Hoewel 25% van de Nederlandse werknemers tevreden 
is met dit systeem, geldt dit zeker niet voor iedereen. 
Zo zou een vijfde (21%) graag willen beslissen hoe hun 
pensioen wordt geregeld en door wie. 

Het Britse minimumloon zal in 2015 naar £6.70 per 
uur stijgen, met verdere plannen om het niveau van 
de ‘living wage’ in 2020 op £9 te krijgen. 43% van de 
Britse werknemers vindt dat het minimumloon tussen 
£7 en £8 zou moeten zijn. Slechts 6% vindt echter dat 
het naar het doelbedrag van £9 of hoger van 2020 moet  
worden opgetrokken. 

Wetgeving in  
de schijnwerpers



The Workforce View in Europe 2015/16 19 

'The Workforce View in Europe 2015/16' schetst een 
beeld van een Europa dat zonder twijfel weer aan 
kracht wint. Niettemin zien we dat hier niet overal in de 
steekproef op dezelfde wijze van wordt geprofiteerd, 
aangezien het effect van de macro-economische 
gebeurtenissen door bedrijven en hun werknemers 
wordt gevoeld. Er zijn grote politieke, economische, 
demografische en culturele verschillen op het 
continent die alle een rol spelen bij het beïnvloeden 
van de meningen en oordelen van de werknemers, 
zoals we die in dit rapport zien. 

Organisaties moeten klaar zijn om problemen op de 
werkplek direct aan te pakken, maar het oplossen 
ervan vraagt om een nieuwe manier van denken. 
Bij ADP vinden we dat innovatie de kracht is die de 
wereld voortstuwt en organisaties de mogelijkheid 
geeft om aan een veerkrachtige en betrokken 
beroepsbevolking te bouwen die erop voorbereid is 
om zich aan de veranderende werkomgeving aan te 
passen én daarin mee te groeien. 

Voor HR-teams en bedrijfsleiders betekent dit dat ze 
actief contact met hun werknemers moeten maken 
en naar hen moeten luisteren. Elk bedrijf dient te 
overwegen op welke manier het met zijn werknemers 
waarde kan toevoegen en kan investeren in initiatieven 
die het personeel de vaardigheden en tools bieden 
om hun potentieel voor het bedrijf te vervullen. 

Alleen door verdere samenwerking, wederzijds 
begrip en doorlopende training en ontwikkeling 
kunnen bedrijven in heel Europa blijven bouwen aan 
een van het meest innovatieve, vooruitdenkende en 
concurrerende arbeidspotentieel ter wereld. 

Wat zijn de implicaties?

Innovatie is de kracht 
die de wereld voortstuwt 
en organisaties de 
mogelijkheid geeft om 
aan een veerkrachtige 
en betrokken 
beroepsbevolking  
te bouwen.
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Over ADP
Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven 
over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te 
benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal.  
 
Voor meer informatie, ga naar adp.nl.


