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Introductie Traditioneel 
gezien proberen 
werkgevers voldoende en 
geschikt personeel te 
werven door hen 
aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden te 
bieden, zoals hogere lonen 
of gunstige secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Als 
gevolg van de toenemende 
populariteit van 
e-commerce en de 
explosieve groei van de 
totale logistieke sector in de 
afgelopen jaren, is het 
tekort aan voldoende en 
geschikt personeel in de 
sector toegenomen. Naast 
de groei van de sector als 
geheel, zorgt de vergrijzing 
van de arbeidspoel voor 
een toenemende noodzaak 
voor successieplanning. 
Bovendien zal het door 
verdere automatisering in 
distributiecentra 
waarschijnlijk steeds 
belangrijker worden dat 
personeel kennis heeft van 
nieuwe technologieën. 
Hierdoor ontstaat ook een 
toenemende vraag naar 
hoger gekwalificeerd 
personeel, zij het 
momenteel alleen in de 
grotere DC’s. Door de groei 
van de sector en de 
onderlinge concurrentie 
loont het de moeite om 
minder voor de hand 
liggende elementen voor 
het werven en behouden 
van personeel te 
onderzoeken, zoals het 
bieden van een 
aantrekkelijke werkplek en 
het investeren in uw 
logistiek vastgoed.

Kan investeren in de 
werkplek een oplossing 
bieden voor de 
aanhoudende krapte op de 
logistieke arbeidsmarkt?

De enquête onderzoekt wat 
werknemers belangrijk vinden, 
waar ze ontevreden over zijn 
en, als gevolg daarvan, wat 
verhuurders en huurders 
zouden kunnen verbeteren 
om gekwalificeerd personeel 
aan te trekken en te behouden 
en ervoor te zorgen dat het 
personeelsbestand zo productief 
mogelijk is.

We hebben de focus van onze 
analyse in deze editie verlegd 
van kantoorpersoneel naar 
werknemers in de logistieke 
sector.

Aan een representatieve groep 
van bijna 300 werknemers in 
de logistieke sector is gevraagd 
welke aspecten van de werkplek 
ze het meest belangrijk vinden en 

hoe tevreden ze momenteel zijn 
met de werkplek. De resultaten 
van het onderzoek kunnen 
door logistieke bedrijven, 
vastgoedontwikkelaars en 
-eigenaren worden gebruikt om 
in te spelen op veranderende 
wensen en behoeften van 
logistiek personeel.

De Savills What Workers Want-enquête onderzoekt de 
wensen en behoeften van werknemers in heel Europa.

?

We hebben de focus van onze analyse in deze editie verlegd van 
kantoorpersoneel naar werknemers in de logistieke sector  

What Workers Want 

In de afgelopen jaren is het voor logistieke- 
en transportondernemingen steeds lastiger 
gebleken om voldoende en gekwalificeerd 
personeel te werven. De tekorten die door 
bedrijven in de logistieke sector werden 
ervaren, liepen op. Dit gold met name 
voor specifieke banen zoals order-pickers, 
heftruckchauffeurs, vrachtwagenchauffeurs 
en planners. Sinds 2015 loopt het aandeel 
bedrijven binnen deze sector dat aangeeft dat 
hun bedrijfsvoering wordt belemmerd door 
een tekort aan geschikte arbeidskrachten 
aanzienlijk harder op (van 5% in 15Q1 naar 
33% van de bedrijven in 19Q4), ten opzichte 
van de tekorten in andere bedrijfstakken (van 
3% naar 25%) die hiermee te maken hebben.

Op dit moment wordt door bedrijven het 
personeelstekort ingeschat op 7,7%. Ondanks 
het feit dat dit een stuk lager is dan voor 
de uitbraak van Covid-19, verwachten veel 
bedrijven (76,5%) dat de tekorten gelijk 
zullen blijven. Slechtst 16,3% denkt dat de 
tekorten verder zullen afnemen. Opmerkelijk 
was dat tijdens de intelligente lockdown in 
het voorjaar aanzienlijk meer bedrijven de 
verwachting hadden dat het personeelstekort 

zou dalen (31,4%), maar inmiddels is dit 
sentiment weer gehalveerd en bijna terug op 
het niveau van vóór de coronacrisis. Met de 
groei van e-commerce in de afgelopen jaren 
en de versnelling die Covid-19 hier inmiddels 
aan lijkt te geven, is het een kwestie van tijd 
voordat personeelstekorten weer hoog op de 
lijst met uitdagingen komen te staan voor 
logistieke- en transportondernemingen.

Grafiek  Oplopend personeelstekort transport afgelopen jaren (% ondernemingen in wegtransportsector 
dat aangeeft dat hun bedrijfsvoering wordt belemmerd door een tekort aan geschikte arbeidskrachten)

Legenda   Alle economische activiteiten   Vervoer en opslag

Bron CBS

Wij verwachten niet dat de personeelstekorten op de korte 
termijn zullen afnemen, gezien de sterke groei van onder 
andere e-commerce  

Groeiend personeelstekort
Een groeiende sector met groeiend personeelstekort, ook in Covid-19-tijd
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Hoofdvraag Kan investeren in de werkplek 
een oplossing bieden voor aanhoudende 
krapte op de arbeidsmarkt in de logistieke 
sector?



Traditioneel gezien proberen werkgevers talent binnen te halen met aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden, zoals een aantrekkelijk loon of gunstige secundaire voorwaarden. 

Kan de werkplek 
dan worden 
ingezet bij het 
aantrekken van 
arbeidskrachten?
 

Allereerst kan 
gesteld worden dat 
logistieke 
medewerkers minder 
waarde hechten aan 
de werkplek dan 
kantoor-
medewerkers, en dat 
ze relatief tevreden 
zijn over de 
werkplek. Toch 
kunnen investeringen 
in de werkplek wel 
een bijdrage leveren. 
Met name als het 
gaat om het bereiken 
van bepaalde 
doelgroepen, en 
voor het behoud van 
tevreden personeel. 
Maar, hoe kan je als 
ondernemer of 
vastgoedbelegger 
hier op inspelen en 
vastgoed zo 
optimaal inzetten in 
‘the war on 
warehouse 
employees’? 

Als gevolg van de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt, 
zijn de loonkosten in de afgelopen jaren toegenomen en 
stijgen de loonkosten in Nederland sinds halverwege 
2018 harder dan de omzetten van bedrijven, zoals reeds 
gerapporteerd in onze voorgaande uitgave van What Workers 
Want. Voor de logistieke- en transportsector was deze 
stijging veel sterker dan de overall stijging voor alle sectoren 
samen.

Voor logistieke- en transport partijen is dit in het bijzonder 
een knelpunt, want ondanks de stijgende omzetten in de 

branche in de periode voor Covid-19, nam de marge nog 
altijd af doordat vooral kosten sneller stegen dan omzetten. 
De meest eenvoudige oplossing voor het verminderen van 
de personeelstekorten in de sector, door het verhogen van 
salarissen, is dus in de meeste gevallen niet mogelijk. 

Het aanpassen van arbeidsvoorwaarden of functie-eisen 
wordt dan ook weinig spontaan genoemd door werkgevers. 
Creativiteit vanuit logistieke- en transportondernemingen bij 
het werven van voldoende en geschikt personeel is daarmee 
een absolute must.

Weinig ruimte om personeel aan 
te trekken met hoger salaris 

Ondanks de stijgende omzetten in de logistieke branche in de periode 
voor Covid-19, nam de marge in de logistieke sector nog altijd af doordat 
kosten, en met name arbeidskosten, sneller stegen dan omzetten  

Grafiek  Sinds halverwege 2018 groeit de arbeidsinkomensquote. Dit geeft aan dat lonen harder 
stijgen dan de omzetten van bedrijven

Legenda   Alle economische activiteiten   Vervoer en opslag

Bron CBS
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What do warehouse 
workers really want?

Als je de gemiddelde score van tevredenheid en belang 
van alle aspecten van de werkplek waar medewerkers 
in de studie naar gevraagd zijn uitzet in één grafiek, 
dan ontstaat een duidelijk beeld dat tevredenheid en 
belang sterk met elkaar samenhangen. 
In andere woorden: aspecten op de werkplek waar 
medewerkers veel belang aan hechten zijn ze vaak ook 
erg tevreden over, en vice versa.

Met een gezonde en veilige 
werkplek kan de werkgever 
het grootste verschil maken

Om met de werkplek het verschil te maken bij het 
aantrekken van nieuw personeel is het waardevol 
om zowel te begrijpen hoe belangrijk de logistieke 
medewerker de huidige kwaliteit van een bepaald 
aspect van de werkplek zegt te vinden (belang), en 
hoe de logistieke medewerker de huidige kwaliteit 
ervan op de werkplek daadwerkelijk al beoordeelt 
(tevredenheid). 

Methode

Maak het verschil met een gezonde werkplek, 
sportvoorzieningen en catering.

Waar kan men zijn geld en energie het beste 
in steken om de werkplek te verbeteren? 
Om die vraag te beantwoorden hebben we 
gekeken naar aspecten waar werknemers 
veel belang aan hechten, maar op dit 
moment relatief het minst tevreden over 
zijn. Dit zijn namelijk de aspecten waarmee 
het grootste verschil kan worden gemaakt. 
In de grafiek rechts zijn dat de aspecten die 
zich onder de lijn bevinden. De aspecten die 
het meeste aandacht verdienen bevinden 
zich het meest rechts onderin. 

Uit het onderzoek blijkt dat dit de 
voornaamste basisfaciliteiten zijn van de 
werkomgeving: luchtkwaliteit, veiligheid, 
verlichting, geluidsniveau en temperatuur. 
Met een gezonde en veilige werkplek 
kan een werkgever dus het grootste 
verschil te maken. Daarnaast kunnen 
werkgevers scoren door te investeren in 
additionele voorzieningen. Hierbij valt 
voornamelijk te denken aan zaken als het 
verstrekken van gratis snacks en eten, 
sportvoorzieningen en een goede kantine of 
personeelsrestaurant.

Als logistieke medewerkers direct gevraagd 
wordt wat zij het liefst willen veranderen 
aan hun huidige werkplek dan komt 
wederom het verbeteren van additionele 
voorzieningen naar voren. In aanvulling 
hierop zouden logistieke medewerkers 
het liefst de meer basisvoorzieningen, 
zoals de temperatuur, geluid en veiligheid 

willen veranderen op de werkplek. Als 
eigenaar of huurder kan hierop worden 
ingespeeld door te investeren in betere 
klimaatbeheersingsinstallaties, betere 
isolatie en in geluidsabsorberende 
materialen voor vloeren, wanden en 
plafonds. Ook kan gedacht worden aan 
het isoleren van geluid producerende 
apparatuur. Buiten zou gekozen kunnen 
worden voor geluidsabsorberend asfalt. Om 
personeel te behouden kunnen organisaties 
het best investeren in de volgende zaken:

• Een aantrekkelijke kantine met 
uiteraard een goede menukaart

• Goede sportfaciliteiten 

Verder kunnen organisaties kijken of ze 
praktisch haalbare maatregelen kunnen 
treffen om de luchtkwaliteit (minder 
stof), temperatuur en stank, te kunnen 
verminderen. 

Niet alleen de werkplek maakt het 
verschil, ook de locatiekeuze is cruciaal. 
Werknemers geven immers aan dat zij de 
locatie van hun werk belangrijk vinden. Dit 
hangt samen met de wens om dichtbij werk 
te wonen. Bereikbaarheid van de werkplek 
kan worden verbeterd door bijvoorbeeld 
(samen met andere bedrijven) te investeren 
in een shuttle service voor medewerkers 
of in het geval van nieuwe ontwikkelingen 
te kiezen voor locaties dichter bij 
woonkernen.

Grafiek over de aspecten van de werkplek 
waar logistieke medewerkers veel 
belangaan hechten zijn ze vaak ook erg 
tevreden , en waar ze minder tevreden over 
zijn hechten ze ook minder belang

Bron Panel data by I&O Research, commissioned by Savills.

 Data analysis by Savills Research.

Bron Panel data by I&O Research, commissioned by Savills.

 Data analysis by Savills Research.

Grafiek  Aspecten 
die logistieke 
medewerkers 
het liefst willen 
veranderen aan de 
werkplek
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Hoe scoor je punten bij het 
aantrekken van nieuw personeel?
Naast wat belangrijk is binnen hun huidige baan, vroegen we 
ook aan logistieke medewerkers naar factoren die zij belangrijk 
vinden bij het maken van een overstap. 

Dit zijn met name primaire 
arbeidvoorwaarden zoals salaris, 
baanzekerheid en praktische 
factoren op het werk, zoals de 
teamsamenstelling. Dit betekent 

niet dat de werkplek an sich niet 
belangrijk is en geen invloed heeft 
bij de keuze voor een nieuwe baan. 
Locatie en daarmee samenhangend 
de reistijd staat namelijk op 

nummer 2. Daarnaast kunnen 
elementen zoals de kwaliteit van 
de werkruimte en de inrichting wel 
degelijk een verschil maken.

Naast elementen die betrekking hebben op 
het gebouw, is ook de reistijd en daarmee 
de locatie van een DC van belang voor 
logistieke medewerkers. Opmerkelijk 
is dat de reistijd gezien wordt als een 
belangrijk aspect bij het overstappen naar 
een andere werkgever, dit terwijl de reistijd 
voor veel logistieke medewerkers erg kort 
is.  Het verminderen van de reistijd kan 
dus ook bijdragen aan het behoud van 
medewerkers. De overgrote meerderheid 
van medewerkers in een distributiecentrum 
komt met de auto naar het werk. Na de auto 
zijn de fiets en de brommer het favoriete 
vervoersmiddel. Logistieke medewerkers 
komen nagenoeg niet met het openbaar 
vervoer. Dit komt waarschijnlijk omdat 
de OV-verbindingen naar DC`s, die over 
het algemeen op bedrijventerreinen zijn 
gelegen, matig tot slecht zijn.

Grafiek
Salaris belangrijkst bij wisselen 
van werkgever

Grafiek  Van de werkplekaspecten wordt 
de locatie van het bedrijf het belangrijkst 
gevonden bij een overstap

Grafiek   Huidige reistijd versus de bereidheid voor de 
maximale reistijd

Grafiek  Bij jongeren grootste winst te behalen met voorzieningen. Aspecten waaraan door jongeren het meeste belang 
gehecht wordt en relatief de laagste tevredenheid over bestaat, bevinden zich in het gearceerde deel in de grafiek.

Grafiek  Arbeidsmigranten 
verlangen minder 
hoge standaard van de 
werkplek

De grafieken laten zien welke aspecten het vaakst genoemd worden door werknemers in de logistiek als belangrijke 
factoren bij een overstap naar een andere werkgever. De linker grafiek geeft alle factoren weer die belangrijk 
gevonden worden bij het wisselen van werkgever. De hoogte van het salaris is daarin het vaakst genoemd als 
belangrijk aspect bij een overstap. In de rechter grafiek komt naar voren dat werknemers bij het wisselen van 
werkgever, de meeste waarde hechten aan de locatie van het bedrijf, als het puur gaat om aspecten van de werkplek.

Bron Panel data van I&O Research, in opdracht van Savills. Data analyse door Savills Research.

Bron Panel data van I&O Research, in opdracht van Savills. 
Data analyse door Savills Research.

Door te het verbeteren van OV-verbindingen, of te investeren 
in shuttle services, zouden jongere arbeidskrachten 
aangetrokken kunnen worden tot het werk in DC s̀  

Omdat oudere medewerkers op termijn met 
pensioen gaan, is het interessant om te kijken hoe 
deze groep beter aangesproken kan worden om 
banen in te vullen. Inspelen op de behoeftes is 
hierbij naast salaris een prima mogelijkheid. Welke 
aspecten vinden jongeren dan belangrijk? 

Een interessante gedachte hierbij is om OV-
verbindingen naar DC`s te verbeteren. Jongeren 
zijn immers steeds minder vaak in bezit van 

een auto en reizen meer dan ouderen met het 
OV. De eerder genoemde suggestie voor het 
aanbieden van shuttle services voor werknemers 
zou een goed alternatief kunnen zijn voor het 
verbeteren van OV-verbindingen, waarbij bedrijven 
(in samenwerking) niet afhankelijk zijn van 
lange processen voor het verbeteren van OV-
verbindingen.
Ontwikkelaars van nieuwe distributiecentra 
zouden de bereikbaarheid van de werknemers 

mee moeten nemen in de locatiekeuze. Logistieke 
dienstverleners binnen, met name binnen de fast 
moving consumer goods- en e-commerce sectoren, 
focussen zich bij hun locatiekeuze voornamelijk 
op de meest strategische plekken ten opzichte 
van de afzetmarkt. Hier zou de bereikbaarheid 
van arbeidskrachten als dominantere factor in 
meegenomen moeten worden. 

Oudere werknemers zijn over het algemeen meer tevreden over de werkplek 
dan jongeren, en hechten ook minder belang aan werkplekaspecten. 

Grootste winsten te behalen bij jongeren

Bron Panel data van I&O Research, in opdracht van Savills. 
Data analyse door Savills Research.

Bron Panel data van I&O Research, in opdracht van Savills. 
Data analyse door Savills Research.

Grafiek  Oudere werknemers zijn over het algemeen meer tevreden over de 
werkplek dan jongeren en hechten ook minder belang aan werkplekaspecten

De grafiek geeft voor verschillende 
leeftijdscategorieën de verhouding 
tevredenheid/belang in de werkplek aan. De 
grafiek laat per leeftijdscategorie zien hoe 
tevreden de werknemers gemiddeld zijn over 
alle werkplek aspecten, en laat tevens zien hoe 
belangrijk ze alle werkplekaspecten gemiddeld 
genomen vinden. In de grafiek is duidelijk te zien 
dat de oudste leeftijdscategorie (55+), het meest 
tevreden is over de werkplek. Tegelijkertijd laat 
de grafiek zien dat juist dat laatstgenoemde 
leeftijdscategorie het minste belang hecht aan 
hoe goed de werkplek is. De grafiek laat voor 
alle jongere leeftijdscategorieën zien dat zij 
een minder tevreden zijn en bovendien op dit 
moment een groter belang hechten aan hoe 
goed de werkplek is. 

Legenda
  18-24

 25-34
 35-44
 45-54

 55+

ARBEIDSMIGRANTEN 
SNELLER TEVREDEN 
MET WERKPLEK
Arbeidsmigranten lijken 
een minder hoge 
standaard te hanteren 
met betreking tot de 
werkplek, anders dan 
hun collega’s zijn ze 
relatief meer tevreden 
over alle 
werkplekfactoren, 
terwijl ze er tevens 
meer belang aan 
zeggen te hechten. 
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TIPS VOOR 
ONDERNEMINGEN 
(HUURDERS)

VOOR VASTGOED-
EIGENAREN (BELEGGERS)

Luister Wellicht een 
open deur, maar 
luister naar je 
personeel. 
Werknemers met 
inspraak zijn veel 
meer tevreden dan 
zonder of met 
beperkte inspraak. 

Bereikbaarheid 
Kies bij het 
ontwikkelen en 
acquireren van 
logistiek vastgoed 
voor goed te 
bereiken locaties 
voor medewerkers.

Bereikbaarheid 
Bied een shuttle 
service aan voor 
personeel.

Akoestiek Durf te 
investeren in 
geluidswerende 
maatregelen die 
boven de 
standaardnormen van 
wet en -regelgeving 
liggen.

Extras Zorg voor 
goede kwaliteit 
additionele 
voorzieningen, zoals 
sportfaciliteiten en 
biedt goede en 
gevarieerde 
lunchvoorzieningen 
aan.   

Luchtbehandeling 
Investeer additioneel in 
klimaatbeheersings-
installaties in 
distributiecentra.  

Uit dit WWWW-onderzoek 
blijkt dat de werkplek voor 
werknemers in een DC zeker 
van invloed kan zijn op de 
tevredenheid en werkvreugde 
van werknemers. Door als 
onderneming (huurder) of als 
vastgoedeigenaar (belegger) in 
te spelen op de behoeftes van 

medewerkers, kan personeel 
langer worden behouden 
en eenvoudiger worden 
aangetrokken. 3 praktische 
tips aan de linkerzijde van deze 
pagina.

De laatste tips zullen 
kostenverhogend werken. 

Echter, meer tevreden 
gebruikers betekent meer 
tevreden huurders, waardoor 
de courantheid van een DC op 
niveau zal blijven en de kans op 
leegstand hierdoor afneemt. Dit 
is uiteraard positief voor het 
rendement van de investering 
in logistiek vastgoed. 

 Gevraagd naar de tevredenheid over de getroffen Covid-19 
maatregelen, beoordelen logistieke medewerkers de getroffen 
maatregelen gemiddeld met een 6,9  

What Warehouse Workers Want
Conclusie 

Vragen naar een mening 
blijkt effectief en kost niets
Werknemers die betrokken worden bij de inrichting van de werkplek, 
zijn gemiddeld gezien beduidend tevredener over de werkplek. 

Grafiek Hoe belangrijk is de huidige kwaliteit van een bepaald aspect van de werkplek 
(belang), en hoe wordt de huidige kwaliteit ervan beoordeeld (tevredenheid)

Bron Panel data van I&O Research, in opdracht van Savills. Data analyse door Savills Research.

LOGISTIEKE PARTIJEN NEMEN 
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VEILIGE 
COVID-19-SITUATIE OP DE MAGAZIJNVLOER

We vroegen de werknemers ook naar hun 
gevoel van veiligheid vóór de coronacrisis, en 
op dit moment ten tijde van Covid-19. 
Opvallend is dat het gevoel van veiligheid 
nagenoeg gelijk is gebleven; score van rond 
de 7. Uitzondering hierop zijn koeriers. Zij 
voelen zicht wel een stuk onveiliger op de 
werkplek sinds Covid-19 (van 6,9 naar 5,5), 

hetgeen kan komen door het relatief grote 
aantal contactmomenten dat zij op een dag 
hebben.

Gevraagd naar de tevredenheid over de 
getroffen maatregelen, beoordelen logistieke 
medewerkers de getroffen maatregelen 
gemiddeld met een 6,9. Hierbij zijn bovendien 
nauwelijks verschillen te zien tussen 
verschillende groepen werknemers als wordt 
gekeken naar afkomst, geslacht, type functie 
en het aantal mensen in het DC.

Grafiek
Logistieke medewerkers tevreden over getroffen coronamaatregelen op de werkvloer.

Bron Panel data van I&O Research, in opdracht van Savills. Data analyse door Savills Research..

Legenda   Bereikbaarheid/Locatie   Inrichting/Uiterlijk   Voorzieningen   Werkomgeving
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Tot op heden is het 
voornamelijk gegaan over 
aspecten die de werkgever 
geld kosten. Er zijn 
echter ook manieren om 
medewerkers tevreden te 
houden met zeer beperkte 
investeringen. Werknemers 
die betrokken worden bij de 
inrichting van de werkplek, 
zijn gemiddeld gezien 
beduidend tevredener over 
de werkplek. Dus het alleen al 
betrekken van je werknemers 
bij de inrichting van de 
werkplek zorgt voor meer 
tevreden medewerkers. 

Vastgoed is geen wondermiddel, maar kan wel helpen 
bij het behoud en aantrekken van personeel  
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1In de afgelopen jaren is 
het voor logistieke- en 

transportondernemingen steeds 
lastiger gebleken om voldoende 
en gekwalificeerd personeel te 
werven.
 

2Door afnemende marge, 
ondanks stijgende omzetten 

voor COVID, blijft er weinig ruimte 
om personeel aan te trekken met 
hogere salarissen.

3Ook investeringen in de 
werkplek kunnen een bijdrage 

leveren bij het aantrekken en 
behouden van personeel.

4 Het grootste verschil op 
de werkplek is te maken 

met een gezonde werkplek, 
sportvoorzieningen en catering.

5Concreet kunnen organisaties 
daarom het beste investeren 

in betere bereikbaarheid, een 
aantrekkelijke kantine met 
ook een goede menukaart, een 
sportfaciliteit en in maatregelen 
om de luchtkwaliteit (minder stof), 
en de temperatuur te verbeteren 
voor zover dit haalbaar is.

6De grootste winst is hierbij 
te behalen bij de jongere 

leeftijdsgroepen. De jongere 
doelgroep is te bereiken door 
de voorzieningen te verbeteren. 
Met name door gratis snacks  en 
sportvoorzieningen aan te bieden.

7Mogelijk kan werken in 
de logistieke sector nog 

aantrekkelijker worden gemaakt 
voor jongeren als er ook goede OV-
verbindingen aanwezig zijn.

8Genoemde ingrepen vergen 
investeringen, maar door 

alleen al je werknemer te 
betrekken bij de inrichting van de 
werkplek, neemt de tevredenheid 
toe, wat kan bijdragen aan behoud 
van personeel. Daarnaast geldt: 
vragen naar een mening kost niets.

9Vastgoed is tot slot geen 
wondermiddel, maar kan 

wel helpen bij het behoud en 
aantrekken van personeel.

Opvallend is dat het gevoel van veiligheid nagenoeg 
gelijk is gebleven; score van rond de 7.COVID-19

Kan investeren in de werkplek een oplossing bieden voor 
de aanhoudende krapte op de logistieke arbeidsmarkt?

Belangrijkste bevindingen

VOORUITBLIK

Nederland vergrijst: De uitdaging voor 
werkgevers ligt in de toekomst dan 
ook bij het aantrekken van met name 
jong personeel. Doordat er op korte 
termijn, door een afname in de marge, 
geen rek zit in de salarissen, zullen 
werkgevers creatief moeten omgaan 
met het bedenken van oplossingen 
om jong talent aan zich te binden. 
Door in te spelen op wat zij als meest 
belangrijk ervaren in het waarderen 
van de werkplek, zullen er meer 
arbeidskrachten aangetrokken kunnen 
worden. Dit begint bij ondernemingen 
zelf: Zij kunnen voornamelijk 
additioneel investeren in voorzieningen 
op de werkplek zelf. 

In ‘the war on warehouse employees’ 
is zeker ook een rol weggelegd voor 
ontwikkelaars van en beleggers 
in logistiek vastgoed. Met name 
voor jonge medewerkers geldt dat 
bereikbaarheid extreem belangrijk 
is. Deze groep heeft in toenemende 
mate geen eigen auto. Bij het bepalen 
van strategische locaties zou derhalve 
niet alleen rekening gehouden moeten 
worden met een goede positie ten 
opzichte van de afzetmarkt, maar 
ook ten opzichte van (potentiële) 
werknemers. De locatiekeuze wordt 
hierdoor nog complexer, maar dit zorgt 
wel voor meer tevreden medewerkers, 
succesvollere ondernemingen en 
voor een belegger minder kans op 
huurderswisselingen en leegstand. 
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