


2

SAMENVATTING

Om te beginnen zegt 96,9% van de respondenten dat ze 
VERTROUWEN zien als een belangrijke indicator in hun 
organisatie. Door het toenemende belang van vertrouwen komt er 
meer ruimte voor wat mensen zelf te bieden hebben op het werk. 
Het maakt de weg vrij voor meer autonome, meer betrokken en 
meer capabele medewerkers.

Tevens verwachten we, hoewel er nog steeds een kloof bestaat 
tussen intenties en daden, dat HR de komende jaren meer 
DATAGESTUURD zal worden. Uit onze enquête blijkt dat 35,7% 
van de respondenten hun besluitvorming als sterk datagestuurd 
beschouwt, terwijl 46,4% van hen zegt dat ze people analytics 
hoog in het vaandel hebben staan.

De belangrijkste indicatoren van verandering op planeet 
HR zijn: 
VERTROUWEN, DATA, HYBRIDE WERKEN en WELZIJN.

http://www.sympa.com/nl/hulpmiddelen/hr-inzichten/hr-analytics-alles-wat-je-moet-weten/
http://www.sympa.com/nl/hulpmiddelen/hr-inzichten/hr-analytics-alles-wat-je-moet-weten/
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Na een paar zware jaren voor iedereen, lijkt het erop dat een 
nieuw werkmodel de wind in de rug heeft. 89,9% van de 
respondenten van onze enquête ziet een HYBRIDE-model, 
waarbij medewerkers zelf beslissen waar ze werken, als de basis 
voor werken in de toekomst.

De laatste belangrijke les uit onze enquête ten slotte, is dat het 
allemaal om mensen draait. We wijzen er graag op dat een 
organisatie alleen zo succesvol kan zijn als haar mensen, en we 
zijn verheugd om te zien dat 82,17% van de respondenten het 
WELZIJN VAN WERKNEMERS als hun topprioriteit beschouwt 
— waarbij 81,1% van de respondenten aangeeft dat ze tijdens de 
COVID-19-pandemie nog meer aandacht hebben besteed aan de 
geestelijke gezondheid van hun personeel.

Van mega naar concrete trends
Het is interessant om te zien dat de trends dit jaar heel concreet 
zijn.

In ons vorige rapport ontdekten we verschillende trends zoals 
de wens om meer voorspellende data-analyses in te zetten in 
HR, mobiele HR, het gebrek aan processen en tools, of waarom 
competentiemanagement een uitdaging is. Dit jaar zien we dat 
MENSEN de grootste zorg zijn.

We kunnen deze nieuwverworven focus toeschrijven aan de 
coronapandemie en de effecten die deze had op de arbeidswereld; 
het heeft HR meer zeggenschap gegeven, zoals ons rapport laat 
zien.

http://www.sympa.com/insights/guides-and-reports/nordic-hr/
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Hoe hebben we 
deze enquête 
uitgevoerd?

Om onze jaarlijkse studie naar HR-trends uit te voeren, hebben we 
een anonieme kwantitatieve enquête (129 respondenten) en 
kwalitatieve 1-op-1-interviews gehouden om de dagelijkse 
uitdagingen van HR-professionals beter te begrijpen.

79,67% van de respondenten van onze kwantitatieve enquête zijn 
HR-professionals en 16,26% bekleedt een managementfunctie 
buiten HR. Daarnaast is 4,07% van de input die we hebben 
verzameld afkomstig van medewerkers zonder een functie in HR 
of een leidinggevende functie.

Een grote meerderheid (60%) van de respondenten komt uit 
Finland (32%) en Zweden (28%). We hebben echter ook feedback 
verzameld van professionals in Denemarken (8%), Nederland 
(7,2%) en het VK (5,6%).

Medewerker (niet HR)
4.1%
Andere besluitvormer (niet HR)
8.1%
Manager (niet HR)
8.1%

HR-manager
38.2%

HR-medewerker
41.5%
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We hebben alle over de afgelopen maanden verzamelde 
antwoorden gecombineerd, en hebben belangrijke trends 
geïdentificeerd waarvan we denken dat ze niet alleen de toekomst 
van HR, maar ook de toekomst van werken zullen bepalen. Om de 
gegevens meer context te geven, hebben we ook anonieme citaten 
van de respondenten van onze kwantitatieve enquête opgenomen. 
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INLEIDING

Wat een tijd om in te leven, hè?

De afgelopen twintig maanden waren een uitdaging voor 
iedereen, over de hele wereld. Als individuen hadden we te maken 
met een onbekend virus dat zich als een lopend vuur verspreidde 
en zo stress veroorzaakte. Daarbij moesten alle organisaties zich 
snel aanpassen om de risico’s te beperken, wat ook stress 
veroorzaakte.

Het resultaat was een explosieve cocktail voor alle HR-
professionals, die vaak vanuit het niets nieuwe processen op 
moesten zetten om hun werknemers bij al deze veranderingen 
voldoende te ondersteunen en hun organisaties overeind te 
houden.
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“HR pakte de handschoen op. Ondanks de grote uitdagingen 
waarmee we de afgelopen 18 maanden zijn geconfronteerd, is 
het formidabel en hartverwarmend om te zien hoe toegewijd en 
betrokken HR-professionals zijn bij het bouwen van de 
fundamenten van het werken in de toekomst.”

– Björn Lorentzon, Business Development Manager bij Sympa.

Vóór de COVID-19-consternatie zagen we HR al een opkomst 
maken binnen de hiërarchie van de meeste organisaties. De 
afgelopen twee jaar is deze trend radicaal versneld en is HR de 
belangrijkste pijler onder steeds meer organisaties. De som is 
relatief eenvoudig; geen functionerende HR, geen functionerende 
mensen, geen organisatie.

Met het oog op de afgelopen jaren, hebben we besloten om de 
vinger aan de pols te houden van wat jullie - HR-teams - 
voorspellen voor de toekomst van werken. 
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MANAGEN

Management van middelen is verleden tijd.
We managen mensen.
— 96,9% van de respondenten zegt vertrouwen als een leidende indicator te 
zien.

De afgelopen jaren zijn er op planeet HR veel discussies gevoerd 
over de nieuwe rol van HR in een steeds veranderende 
arbeidswereld.

Met andere woorden, wat we 20 jaar geleden als het volledige 
takenpakket van een HR-professional beschouwden, is niet meer 
relevant. De resultaten van onze Werken in de toekomst-enquête 
laten zien dat het tijd is voor een andere aanpak. 
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Voorheen waren we bezig met het beheren van middelen.

Tegenwoordig begeleiden we mensen met ambities. Dit wordt 
vooral weerspiegeld door de toenemende rol van VERTROUWEN 
in de huidige werkomgeving.

VERTROUWEN: De belangrijkste factor in het 
beroepsleven van vandaag

Onze manier van werken is het afgelopen anderhalf jaar flink op 
de proef gesteld. De gezondheidsvoorschriften hebben een 
aanzienlijk deel van de werknemers wereldwijd gedwongen om op 
afstand te werken. 

Voor managers was het een uitdaging om geen zicht te hebben op 
de werkzaamheden van hun teams. Werknemers hadden het lastig 
met de druk om resultaten te laten zien, terwijl ze zonder 
supervisie vanuit een thuiskantoor werkten. 

Om deze nieuwe manier van werken te laten functioneren, is 
vertrouwen nodig. Gelukkig blijkt uit onze enquête dat 
vertrouwen zeer wordt gewaardeerd, of op zijn minst wordt 
nagestreefd, door 96,9% van de respondenten.

Niet belangrijk
1.6%
Belangrijk
13.4%

Heel belangrijk
85.0%

In mijn organisatie is vertrouwen:

Het feit dat vertrouwen als de meest cruciale factor wordt gezien 
is een sterk signaal dat de arbeidswereld klaar is voor minder 
toezicht en om meer ruimte te bieden aan karakters en 
initiatieven.



11

Het belang dat aan vertrouwen wordt gehecht is ook te zien aan 
de manier waarop organisaties omgaan met toezicht op de 
activiteit van werknemers, ondersteuning voor zelfleiderschap en 
het cultiveren van holacratie.

Van het installeren van trackingsoftware tot eenvoudig 
taakbeheer, er zijn talloze manieren waarop organisaties kunnen 
controleren wat hun werknemers aan het doen zijn. In de praktijk 
zegt slechts 34,4% van de respondenten dat ze de activiteit van 
werknemers controleren, terwijl 39,1% zegt dat niet te doen (26,6 
% heeft geen uitgesproken mening over de kwestie).

“Vertrouwen is de basis voor alles. 
Als er geen vertrouwen is, is dat gewoon funest voor de hele 
mentaliteit van het bedrijf. Het zorgt voor een oppervlakkige 
vriendelijkheid en samenwerking waarbij uiteindelijk de angst 
regeert.“

– HR-manager (Finland)

We willen de activiteit van werknemers in mijn organisatie 
monitoren:

Sterk nee
16.4%

Nee
22.7%

Sterk ja
12.5%

Ja
21.9%

Onzeker
26.6%
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7.2%

Niet belangrijk
0.8%

Enigszins belangrijk

Belangrijk
30.4%

Heel belangrijk
61.6%

Zelfleiderschap zien wij als:

Holacratie zien wij als:

Niet belangrijk
7.8%
Enigszins belangrijk
13.3%

Belangrijk
39.1%

Heel belangrijk
39.8%

Richting meer zelfleiderschap en holacratie
Hadden we vertrouwen al genoemd?

We vroegen ook naar jullie kijk op zelfleiderschap (lees: hoeveel 
ruimte wil je medewerkers geven) en holacratie (lees: decentrale 
managementstijl), en de signalen konden niet duidelijker zijn:

 • 92% van de respondenten vindt zelfleiderschap 
    belangrijk.
 • 78,9% van de respondenten vindt holacratie belangrijk.

Ze lijken ons richting meer autonomie en leermogelijkheden voor 
medewerkers te bewegen. Vanuit HR-perspectief wijzen de data 
erop dat Talentmanagement een stuk belangrijker gaat worden.
 
Een goede talentmanagementstrategie kan organisaties en hun 
medewerkers meerdere voordelen bieden:
 

http://www.sympa.com/nl/hulpmiddelen/hr-inzichten/talentmanagement-basisgids/
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Niet belangrijk
9.4%

Enigszins belangrijk
31.3%

Heel belangrijk
25.0%

Belangrijk
34.4%

Interessant genoeg zien we ook dat het belang van besluitvorming 
door leidinggevenden tekenen van verandering vertoont.  

Voorheen kon er geen twijfel over bestaan dat beslissingen alleen 
van het hogere management zouden moeten komen. Uit deze 
enquête onder HR-professionals uit 16 landen blijkt dat de manier 
waarop we naar besluitvorming kijken langzaam maar zeker aan 
het veranderen is.  

Naarmate organisaties hun werknemers meer ruimte geven, is het 
niet meer dan normaal dat de beslissingsmacht doorsijpelt naar 
lagere managementlagen.

“Onze samenleving is erg ‘ik’-gedreven. We worden gevormd als 
we opgroeien; het is allemaal erg individualistisch, en we 
meten individuele prestaties, enz. Maar voor bedrijven geldt: 
als we niet allemaal winnen, dan wint niemand. Als één team 
niet succesvol is, maakt het niet uit of mensen om je heen hun 
doelen niet halen.”

– HR-manager (Finland)

• Het geeft organisaties de mogelijkheid om kwalificatietekorten 
op te vullen door medewerkers aan te moedigen om specifieke 
competenties te ontwikkelen.

• Voor individuen leidt het tot meer kansen om zich als profes-
sional te ontwikkelen en zo nieuwe carrièremogelijkheden te 
creëren. Het bieden van gestructureerd leren geeft werknemers 
bovendien een gevoel van doelgerichtheid - of nieuwe uit-
dagingen om naar uit te kijken - en verlaagt de personeelsver-
loop drastisch.

Gaat Executive decision-making minder dominant 
worden?

Executive decision-making zien wij als:

http://www.sympa.com/nl/hulpmiddelen/hr-inzichten/talentmanagement-basisgids/
http://www.sympa.com/nl/hulpmiddelen/hr-inzichten/talentmanagement-basisgids/
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Onze enquête laat zien dat managers meer zijn dan zomaar nog 
een managementlaag in de hiërarchie.

Organisaties kunnen slechts zo succesvol zijn als hun mensen. 
En we weten inmiddels dat hoe meer vertrouwen en autonomie 
werknemers van hun werkgevers krijgen, hoe efficiënter ze hun 
werk doen. Voor managers betekent deze nieuwe manier van 
denken dat ze opnieuw moeten uitvinden hoe ze hun teams leiden.

De verantwoordelijkheden van teamleiders en managers 
evolueren, en de komende jaren zouden HR-professionals graag 
zien dat ze hun baaspet afzetten en verwisselen voor een train-
erspet.

Managers worden coaches, geen bazen.

Zorgen dat het werk wordt uitgevoerd
5.4%
Fungeren als tussenpersoon 
6.9%

Fungeren als coach
87.7%

In het nieuwe normaal dient een leidinggevende te:

“De overgang van baas naar coach is terug te voeren op 
het groeiende belang van vertrouwen en autonomie op de 
werkvloer. De meeste organisaties geven werknemers steeds 
meer vrijheid om op hun eigen voorwaarden kwaliteitswerk te 
leveren.”

— Anna Aarnisalo, VP, Mensen en Cultuur bij Sympa

http://www.weforum.org/agenda/2019/11/happy-employees-more-productive/
http://www.weforum.org/agenda/2019/11/happy-employees-more-productive/
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Bovendien zegt 52,8% van de respondenten dat ze bepaalde 
beslissingen nemen op basis van wat gegevens hen vertellen. 
Slechts 35,7% beschouwt hun besluitvorming echter als sterk 
datagestuurd.

HR-teams zullen dus een tandje bij moeten zetten in hun streven 
naar datageletterdheid, om de informatie die ze verzamelen om 
te kunnen zetten in bruikbare, zakelijke inzichten.

“Tools zijn belangrijker geworden in ons beroepsleven. HR-
professionals moeten meer onderzoek doen naar technologische 
trends en begrijpen hoe ze er echt van kunnen profiteren om 
beter voor hun mensen te zorgen, maar deze ook in een 
systeem in kaart brengen, op basis van praktische processen.”

– HR-manager (Finland)

Sterk nee
6.3%
Nee
12.6%

Niet echt
34.6%

Sterk ja
17.3%

Ja
29.1%

Wij vinden people analytics belangrijk:

In de HR-wereld van gisteren werd een aanzienlijk deel van de 
beslissingen genomen op basis van perceptie, vooral omdat 
HR-professionals niet de middelen hadden om datagestuurde 
beslissingen te nemen.

In 2021 kunnen we met genoegen zeggen dat we dat duistere 
tijdperk ver achter ons hebben gelaten. Nu hebben HR-
professionals echter een ander probleem: ze verzamelen dikwijls 
meer gegevens dan ze kunnen verwerken of doelgericht aan 
kunnen wenden.

Uit onze enquête blijkt bijvoorbeeld dat:

Richting meer datageletterdheid voor HR-teams

• 46,4% van de respondenten waarde hecht aan people           
analytics.

• 50,4% beschouwt hun team zelfs als datageletterd.
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Sterk nee
6.3%
Nee
21.4%

Niet echt
36.5%

Sterk ja
14.3%

Ja
21.4%

Onze besluitvorming is sterk datagestuurd:

Nee
9.3%

Niet echt
35.7%

Sterk ja
23.3%

Ja
29.5%

Wij baseren sommige van onze beslissingen op gegevens:

Nee
6.2%

Sterk nee
6.2%

Niet echt
40.3%

Sterk ja
14.7%

Ja
35.7%

Mijn team is datageletterd:
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Volgend jaar verwachten we dat HR-teams meer tijd zullen 
investeren om een groter deel van de informatie die ze verzamelen 
te gebruiken om beter te begrijpen hoe hun werknemers werken, 
te anticiperen op hun behoeften en hun organisaties te 
ondersteunen.

Zo houden de meeste organisaties het ziekteverzuim van hun 
medewerkers bij. Maar hoeveel kunnen de oorzaak van een 
plotselinge toename van het verzuim aanwijzen? Komt het door 
een hoger stressniveau? Bestaat er mogelijk een verband met een 
wijziging in het management? Of is het gewoon het griepseizoen?

Het vermogen van HR om van data een verhaal te maken is naar 
onze mening een van de belangrijkste trends voor de komende 
jaren.

“Verandering kost altijd tijd. Maar waar een wil is, is een weg. 
We zijn verheugd te zien dat HR-professionals meer data 
willen gebruiken om hun besluitvorming te sturen. Op 
voorwaarde dat ze de juiste mentaliteit en de juiste tools 
hebben, geloven we dat het merendeel van de HR-professionals 
weloverwogen zakelijke beslissingen zullen nemen op basis van 
data, en dus meer invloed zullen hebben op hun organisatie.”

– Jaakko Mattila, Director, Service Solutions bij Sympa
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HYBRIDE WERKEN

Hybride werken wordt het nieuwe ‘normaal’.
— 89,9% van de respondenten ziet een hybride-model als de basis voor 
werken in de toekomst.

2020 en 2021 zijn beslist voor iedereen zware jaren geweest.

Nu, terugkijkend, hebben mensen een ongelooflijk vermogen 
getoond om zich aan zelfs de meest uitdagende omstandigheden 
aan te passen. En we hebben het weer gepresteerd. Terwijl we te 
maken hadden met een van de belangrijkste gezondheidscrises die 
ooit in de geschiedenis zijn opgetekend, hebben we ons aangepast 
en de snelheid waarmee we de arbeidswereld van morgen al aan 
het uitvinden waren opgevoerd.

Omdat de pandemie de manier waarop mensen werken heeft 
veranderd, is ook het dagelijkse werk van HR-professionals en de 
manier waarop ze omgaan met werknemers drastisch veranderd.

HR-professionals hebben hun functie zien evolueren.
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Sterk nee
2.3%
Nee
3.1%
Enigszins nee
4.6%

Enigszins ja 
12.3%

Ja
53.1%

Sterk ja
24.6%

“We worden geconfronteerd met het feit dat onze oude manier 
van leven verleden tijd is. Dat creëert een gevoel van 
onbehagen. Het is ook onze taak om onszelf in de schoenen te 
plaatsen van degenen die niet goed met verandering kunnen 
omgaan. Het is beangstigend.”

– HR-manager

Wij mensen zijn gewoontedieren en hebben de neiging om een 
bepaalde vorm van weerstand te bieden bij verandering.

Het was bijvoorbeeld niet eenvoudig om ons plotseling aan te 
moeten passen aan social distancing en werken op afstand. Maar 
dat geldt ook voor het doorbreken van de nieuwe gewoonten die 
werknemers de afgelopen twee jaar hebben aangenomen. Dit 
keerde terug in ons onderzoek, waarin 7 op de 10 HR-
professionals zeggen dat ze proberen mensen weer op kantoor 
te krijgen.

Een nieuwe uitdaging voor HR: 
onze kantoren (her)uitvinden.

Nee
32.5%

Ja
67.5%

Ik probeer mensen terug naar kantoor te krijgen:

Mijn functie is veranderd tijdens de pandemie:

De Werken in de toekomst-enquête laat dan ook zien dat 9 op de 
10 HR-professionals ervaren dat hun functie op de een of andere 
manier is veranderd tijdens de COVID-19-pandemie. 
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Onze enquête maakt het duidelijk; de toekomst van werken is 
niet kantoorgebonden en ook niet volledig op afstand. De 
toekomst van werken is hybride.

Maar liefst 89,9% van de respondenten geeft aan een hybride 
model als de basis voor werken in de toekomst te zien, waarbij 
werknemers vanuit verschillende locaties kunnen werken, of dit nu 
een kantoor, hun huis of een andere geschikte plek is.

Hybride werken als het nieuwe ‘normaal’.

Hybride model
89.9%

Onzeker
2.3%

Op kantoor
7.8%

Hoe zie ik de toekomst van werk voor mijn organisatie?

In de praktijk lijkt het erop dat de uitdaging voor HR-professionals 
en andere leidinggevenden niet draait om het terugbrengen van 
mensen naar kantoor, maar om hoe ze het kantoor weer een plek 
in hun werkzame leven geven.

“We willen dat mensen de vrijheid hebben om te kiezen waar 
ze werken, maar we willen een kantooromgeving en cultuur 
creëren waar mensen naartoe willen.”

– HR-manager (Finland)

“Het is een uitdaging om mensen terug te halen als ze nu 
gewend zijn om thuis te werken en op die manier tevreden zijn.”

– HR-manager (Finland)
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Transparante communicatie is de basis van elk succesvol proces. 
Tijdens de zwartste periode van de pandemie was het voor 
organisaties van het grootste belang om zich extra op de interne 
communicatie te richten om ervoor te zorgen dat hun werknemers 
1. het hoofd boven water hielden en 2. hun takenpakket 
aankonden.

46,15% van de respondenten zegt dan ook dat de interne 
communicatie in die tijd is verbeterd, terwijl slechts 12,31% zegt 
dat de kwaliteit van de interne communicatie is verslechterd. Voor 
41,54% van de respondenten zijn de kwaliteit en processen van 
interne communicatie gelijk gebleven.

Richting betere interne communicatieprocessen

Sterk nee
4.6%
Nee
7.7%

Onveranderd
41.5%

Sterk ja
13.8%

Ja
32.3%

De interne communicatie in mijn organisatie is tijdens de 
pandemie verbeterd.

“We willen af van saaie 8-16 hokjes. Het kantoor moet worden 
omgevormd tot een sociaal ontmoetingspunt met op 
activiteiten gebaseerde voorzieningen. Ook moeten we nieuwe 
“redenen” vinden om werknemers te motiveren om naar kantoor 
te komen (bijv. toegang tot een sportschool, afhaalrestaurant, 
stomerij, kapper, massage, spa, wellness- en 
ontspanningsruimtes. We implementeren ook inspirerende co-
working-ruimtes.”

– HR-manager (Finland)

“We willen niemand dwingen om terug naar kantoor te komen. 
Wel zullen we echter bepaalde evenementen (bijv. na het werk) 
en cateringdiensten op onze kantoren blijven organiseren. Ook 
kunnen teams zelf beoordelen of ze tegelijkertijd op kantoor 
moeten zijn. En ik denk dat het kantoor een goede plek is voor 
teambuildingactiviteiten, om nieuwe mensen beter te leren 
kennen en voor de bedrijfscultuur in het algemeen.”

– HR-manager (Finland)
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Uiteindelijk lijkt regelmatig op afstand bijpraten met 41,1% de 
meest gangbare praktijk over de hele linie, gevolgd door 
koffiepauzes op afstand (22,83%) en wandelen en praten op 
afstand (17,35%).

Sommige interacties in de echte wereld zijn nog steeds 
lastig om op afstand te implementeren

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Koffie op afstand Meer bijpraten Ochtendwandelingen 
op afstand

Afterworks 
op afstand

Anders
met collega's

Hoewel de algemene trend verbetering laat zien, blijven er 
natuurlijk enkele uitdagingen:

“In sommige opzichten communiceren we veel meer via e-mail 
of (Microsoft) Teams, maar aan de andere kant zijn sommige 
van onze medewerkers kampioen in verstoppertje geworden. 
Het kan moeilijk zijn om ze te bereiken, en we weten niet of ze 
het expres doen of dat ze het moeilijk hebben en kopje onder 
gaan in hun thuiswerk.”

– HR-manager (België)

De meeste organisaties hebben hun algehele interne 
communicatie de afgelopen jaren in sommige opzichten zien 
verbeteren, daarbij hebben we nieuwe informele praktijken zien 
ontstaan, zoals koffiepauzes op afstand, woon-werkverkeer op 
afstand of zelfs de vrijmibo op afstand. 

Uit gegevens blijkt echter dat vervangingen op afstand een 
uitdaging zijn om te implementeren en niet volledig kunnen tippen 
aan “het echte werk”, om enkele van onze respondenten te citeren.
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WERVING

Werving op afstand wordt steeds 
gebruikelijker
— 27,6% van de respondenten wil talent op afstand aannemen

Werken op afstand werd lange tijd als een gevaar beschouwd. Hoe 
kun je tenslotte:

Natuurlijk zijn we het erover eens dat bovenstaande zorgen tot 
twee jaar geleden nog steeds actueel waren. Is het niet komisch 
hoe onze visie op werken op afstand - als samenleving - in zo’n 
korte tijd is geëvolueerd?

Bovendien is het niet alleen een kwestie van perceptie; we weten 
inmiddels zeker dat telewerkers productiever zijn en geen 
micromanagement nodig hebben om kwaliteitswerk te leveren.

Talent op afstand aannemen wordt een serieuze optie

• erop vertrouwen dat externe werknemers zich met werk 
bezighouden en niet met “Netflix and Chill”?

• Hun dagelijkse activiteiten volgen?
• Uitleggen waarom sommige werknemers thuis mogen 

werken terwijl anderen op kantoor moeten verschijnen?
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Deze nieuwe kijk op werken op afstand is ook terug te vinden in 
de wervingsintenties voor de komende maanden en jaren; terwijl 
een stevig “nee” nog steeds vooroploopt met 38,2%, is het 
inhuren van volledig extern talent een serieuze optie geworden 
voor 27,6% van de HR-professionals. 

Nee
38.2%

Ja
27.6%

Niet zeker
34.1%

“De situatie is veranderd. Ik adviseer om ons wervingsproces 
voor kandidaten aan te passen. We moeten kandidaten anders 
analyseren dan we op dit moment doen.”

– HR-manager (India)

De meeste organisaties slaagden erin om tijdens de 
pandemie veel werknemers aan te nemen

De pandemie is oneerlijk geweest voor organisaties die niet 
kunnen vertrouwen op werken op afstand om normaal te 
functioneren. Uit onze enquête blijkt echter dat de meeste 
organisaties (91,9%) er tijdens de pandemie in zijn geslaagd om 
ten minste 10 mensen aan te nemen, waarbij een meerderheid 
van hen (43,5%) 10 tot 50 nieuwe medewerkers meldde.

Talent op afstand aannemen wordt een serieuze optie voor 
mijn organisatie.
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Nee

Sterk nee
1.5%

2.3%

Enigszins nee
11.5%

Enigszins ja
23.8%

Sterk ja
13.1%

Ja
47.7%

In een bedrijf integreren bij werving op afstand is niet 
zo’n grote uitdaging als we vreesden.

Mensen staan als zeer sociale dieren te boek en hebben behoefte 
aan interactie met hun collega’s, om de onderlinge betrekkingen 
te versterken en het gevoel te hebben dat ze erbij horen. Ook hier 
laten de eerdergenoemde communicatie-inspanningen 
fantastische resultaten zien.

84.6 % van de respondenten geeft aan dat werknemers die de 
afgelopen twee jaar op afstand zijn aangenomen, goed 
geïntegreerd zijn in hun organisatie.

Zijn nieuwe op afstand aangenomen medewerkers goed 
geïntegreerd in uw organisatie?

0-10
8.1%

10-50
43.5%

Meer dan 100
14.5%

50-100
33.9%

Hoeveel mensen hebben we aangenomen tijdens de pandemie?
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Een opmerking over mogelijke juridische 
belemmeringen met betrekking tot werving op af-
stand
Trends en gewoonten gaan altijd sneller dan wetten. Hoewel de 
meeste landen al wettelijke grenzen hebben voor het aannemen van 
thuiswerkers op afstand, vervagen de lijnen bij het inhuren van 
werknemers in andere landen, laat staan in verschillende continenten.

In de praktijk moeten we nog helder definiëren hoe organisaties met 
zorgkosten, belastingen, betaalde vakantiedagen of zelfs 
ouderschapsverlof om moeten gaan.

“In de toekomst verwachten we dat dit een serieus onderwerp 
zal worden voor organisaties die externe werknemers inhuren. 
Dit betekent onder meer dat organisaties steeds meer zullen 
moeten vertrouwen op flexibele HR-systemen om zich aan te 
passen terwijl we de toekomstige arbeidswetgeving schrijven.”

– John Cozzi, Head of Content bij Sympa

http://www.sympa.com/nl/blogs/hr-trends-in-2021/
http://www.sympa.com/nl/hulpmiddelen/hr-inzichten/hr-systeem-aankoopgids/
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Hybride model 
89.9%

Onzeker
2.3%

Op kantoor
7.8%

ZORGZAAM

Wij dragen zorg: het draait allemaal om 
onze mensen

We zien een trend waarbij mensen weer centraal komen te staan 
- vanuit organisatorisch perspectief (en niet alleen voor HR). Zo 
beschouwt 82,17% van de respondenten het welzijn van 
werknemers als hun North Star (13,18% is het daar enigszins mee 
eens en 4,65% niet mee eens).

— 82.17 % van de respondenten van onze enquête beschouwt het welzijn van 
de werknemers als hun prioriteit.

Het welzijn van medewerkers is DE prioriteit.

Het welzijn van medewerkers is voor mij een topprioriteit:
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Nee

Sterk nee
1.6%

3.1%

Onveranderd
14.2%
Ja
47.2%

Sterk ja
33.9%

Terugkomend op het feit dat de rol van HR tijdens de pandemie is 
geëvolueerd, zegt 81,10% van de respondenten van onze enquête 
dat ze tijdens de piek van de pandemie extra zorg hebben besteed 
aan hun werknemers (14,17% zegt dat ze hun werkwijze niet 
hebben veranderd, en 4,72% zegt dat ze in die tijd minder 
aandacht aan hun werknemers besteedden).

Een van de meest voor de hand liggende manieren voor HR en 
managers om aandacht aan hun werknemers te schenken, is om 
rechtstreeks contact met ze op te nemen in deze moeilijke tijd. 
74,80% van de respondenten zegt dat ze van ‘vaak’ tot ‘heel 
vaak’ contact met hun werknemers hebben gezocht om er zeker 
van te zijn dat alles goed ging en ze al het nodige hadden om de 
juiste werkomstandigheden te creëren. 

Ik heb tijdens de pandemie extra aandacht besteed aan het 
welzijn van werknemers:

“We moedigen onze managers aan om samen te werken met 
medewerkers om een zorgzame cultuur te ontwikkelen. Zorgen 
voor het welzijn van medewerkers zou de nieuwe norm moeten 
zijn voor managers.”

– HR-manager (Finland)

“We willen dat onze medewerkers de mogelijkheid hebben om 
zowel thuis als op kantoor te werken. We begrijpen dat het 
belangrijk is om collega’s te ontmoeten, maar werken op 
afstand heeft ook het welzijn en de flexibiliteit vergroot. Het 
vinden van de juiste balans is belangrijk en vergroot het 
vertrouwen.”

– HR-manager (Finland)
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We weten nu dat in de praktijk de meest succesvolle bedrijven hun 
werknemers zeer waarderen en ondersteunen.

Uit recent onderzoek weten we ook dat motivatie niet zomaar 
uit de lucht komt vallen. Het komt voort uit het welzijn van de 
werknemer. Uit een rapport van de Saïd Business School van de 
Universiteit van Oxford blijkt dat gelukkige werknemers 
gemiddeld 13% efficiënter zijn op het werk. Bovendien zijn geluk-
kigere werknemers niet alleen productiever; ze blijven ook langer, 
waardoor organisaties minder kosten maken voor 
personeelsverloop.

Het welzijn van werknemers volgen

“Door de pandemie was het noodzakelijk om vaker te 
communiceren. We zijn begonnen met het uitgeven van een 
digitaal minimagazine voor het personeel met leuke dingen. We 
gebruiken het ook om nieuwe medewerkers te introduceren en 
voor hobby-ideeën bij het thuiswerken.”

– Manager (Finland)

Minder vaak

Nooit
0.79%

3.2%

Onveranderd
20.6%

Heel vaak
23.8%

Vaak
51.6%

Tijdens de pandemie benaderde ik mijn medewerkers…

Verder zegt 20,47% dat ze de frequentie van contact opnemen niet 
hebben veranderd, en 3,94% zegt dat ze hun werknemers in die tijd 
niet hebben benaderd.

https://www.sympa.com/blog/bringing-love-into-hr-an-introduction-to-the-importance-of-motivation-in-talent-management/
https://www.sympa.com/blog/bringing-love-into-hr-an-introduction-to-the-importance-of-motivation-in-talent-management/
http://www.weforum.org/agenda/2019/11/happy-employees-more-productive/
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Aanmoedigen om wellnessdagen te nemen
4.6%
Aanmoedigen om pauzes te nemen
10.0%

Flexibele uren
33.1%

Iets anders
3.1%

Mogelijkheid om te werken op afstand
49.2%

Nu op afstand en hybride werken de nieuwe realiteit worden, 
staan HR-professionals voor een nieuwe uitdaging; hoe zorg je 
voor een gezonde balans tussen werk en privé? Van moeilijkheden 
om volledig los te koppelen tot langer werken dan normaal, 
werken op afstand kan rampzalige gevolgen hebben als het niet 
serieus genomen wordt.

Op het eerste gezicht lijken de meeste organisaties een plan te 
hebben om hun werknemers te helpen een gezonde balans te 
realiseren tussen werk en privé.

Proberen een gezonde balans tussen werk en privé
te bieden.

Wat we doen om medewerkers te helpen bij het vinden van een 
gezonde balans tussen werk en privé:

“We willen dat onze medewerkers verandering bewerkstelligen. 
We vragen vaak om feedback om van alle medewerkers tips 
en ideeën te krijgen om nieuwe concrete en relevante acties te 
implementeren.”

– HR-manager (Finland)

Jaarlijkse feedback discussies
28.5%

Geregelde enquêtes
26.9%

Iets anders
21.5%

Maandelijkse enquêtes
23.1%

Hoe we het welzijn van medewerkers in mijn organisatie volgen:



31

“Millennials kiezen er steeds vaker voor om te werken voor 
bedrijven die de wereld proberen te verbeteren, bedrijven met 
een duidelijke boodschap.”

– HR-manager (Finland)

Bij het thuiswerken of onder de druk van social distancing 
maatregelen ontstaan er nieuwe uitdagingen voor managers. Voor 
73,8% van de respondenten blijft open communicatie de beste 
manier om vroege tekenen van een burn-out te herkennen en te 
voorkomen dat het escaleert.

Een andere sterke trend die we zien opduiken is dat werknemers 
op zoek zijn naar meer betekenis in wat ze doen; waarom zouden 
ze het grootste deel van hun tijd en energie aan het werk besteden 
en hun persoonlijke leven verwaarlozen? De nieuwe uitdaging voor 
organisaties en HR-professionals is om meer betekenis te geven 
op de werkplek, vooral als ze zich tot millennials richten.

Nee
32.3%

Ja
67.7%

Ondanks meer steun van HR en het management in het algemeen, 
heeft de pandemie een negatieve invloed gehad op de mentale 
gezondheid van werknemers. Met andere woorden, bijna 7 op de 
10 respondenten zegt dat het risico op een burn-out de 
afgelopen jaren is toegenomen.

De strijd tegen burn-out raast voort.

Is het risico op een burn-out toegenomen tijdens COVID-19?
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“We moedigen onze managers aan om nauw contact te houden met 
medewerkers, zodat ze vroegtijdige tekenen van een burn-out of ander 
problemen kunnen signaleren.”

– HR-managers (Finland)

Iets anders
6.9%
Realistische doelen stellen
6.9%

Verwachtingsmanagement
12.3%

Open communicatie
73.8%

Hoe we proberen om een burn-out vroeg te herkennen (en te 
voorkomen):

“Medewerkers kiezen voor belangrijke levensgebeurtenissen, 
zoals het zien opgroeien van hun kinderen, in plaats van meer 
erkenning of een betere beloning op het werk. We hebben maar 
dit ene leven, dus waarom zou je €100.000 per jaar verdienen 
als je een goed leven kunt leiden met een lager inkomen en je 
kinderen kunt zien opgroeien?”

– HR-Influencer (Nederland)
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[Conclusie] 

We leven in spannende tijden. Samen hebben we een unieke kans 
om het nieuwe ‘normaal’ te definiëren; hoe moet de 
arbeidswereld er de komende decennia uitzien? 

We begrijpen dat ons onderzoek niet representatief is voor alle 
werkplekken, markten, industrieën en locaties, maar het 
bevestigt wat andere deskundige onderzoeken zoals het onze tot 
nu toe hebben aangetoond; 

• We managen mensen.
• De toekomst van werken is hybride.
• Het aannemen van extern talent is mainstream geworden.
• We geven om onze mensen <3

Heb je een opmerking over deze bevindingen? 
Geef ons een seintje @SympaHR op Twitter!

Laten we het samen over werken in de toekomst
hebben!

Laten we samen 
de toekomst van 
werken vormgeven

https://twitter.com/sympahr


Met onze volledig aanpasbare HR-oplossing kunt u 
zich concentreren op uw mensen. We bieden een een-
voudige, flexibele en veilige manier om routinema-
tige HR-taken te automatiseren en al uw personeels-
gegevens te beheren.
 
We zijn er trots op de snelst groeiende HR-dienstverlen-
er in Noord-Europa te zijn. Vandaag de dag gebruiken 
meer dan 800 organisaties over de hele wereld Sym-
pa als de veilige en vertrouwde ruggengraat van hun 
HR-activiteiten.

OVER ONS

Bezoek sympa.nl

http://www.sympa.com/nl/

