
Nederland – Winter 2019

What Workers WantRAPPORT

Savills Research



Grafiek Werknemers vinden aanpassingen aan de werkplek 5 keer belangrijker dan 
overige aspecten, zoals de leidinggevende of de collega's

Het aantrekken en behouden van 
de beste mensen vormt een steeds 
grotere uitdaging. In Nederland 
ontstaan structurele tekorten aan 
gekwalificeerd personeel. Met 
name binnen de ICT-sector (31%) 
en in de zakelijke dienstverlening 
(29%) geven ondernemingen aan 
dat hun bedrijfsvoering wordt 
belemmerd door een tekort aan 
geschikte arbeidskrachten.

Kan de werkplek het verschil 
maken bij het aantrekken van 
talent?  Het antwoord is ‘ja’. Niet 
het loon of leuke collega's zijn het 
belangrijkste bij het aantrekken en 
behouden van talent. Uit (inter-)
nationale studies blijkt dat 
bedrijven met een aantrekkelijke 
werkplek, een aanzienlijk grotere 
kans hebben om talent aan te 
trekken. Dit wordt bevestigd door 

het internationale What Workers 
Want onderzoek dat Savills heeft 
uitgevoerd: Als medewerkers iets 
willen veranderen aan de huidige 
situatie betreft dit niet primair 
aspecten als het loon, de 
leidinggevende of de directe 
collega's, maar de werkplek zelf. 
De werkplek is hierbij gedeeltelijk 
een verlengstuk van de identiteit 
die een bedrijf uit wil stralen. 

Het aantrekken en behouden van de beste 
mensen vormt een steeds grotere uitdaging  

Introductie Oplossing voor 
stijgende loonkosten: 
investeren in de werkplek.

Traditioneel proberen 
werkgevers talent binnen te 
halen met aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden, zoals 
een hoog loon of gunstige 
secundaire voorwaarden. 
Als gevolg van de krapte, 
zijn de loonkosten in de 
afgelopen jaren 
toegenomen. Sinds 
halverwege 2018 stijgen de 
loonkosten in Nederland 
zelfs harder dan de 
omzetten van bedrijven 
(verandering arbeids-
inkomensquote is >0%), 
hetgeen op lange termijn de 
winstgevendheid van de 
bedrijven kan aantasten. 

Zijn er nog andere opties 
om talent aan te trekken, 
anders dan de 
arbeidsvoorwaarden? 

In dit onderzoeksrapport 
brengen we de wensen van 
werknemers in kaart.

Niet het loon of leuke collegà s, maar de werkplek is het 
belangrijkste bij het aantrekken en behouden van talent  

Werkplek stemt 
Nederlanders tevreden, 
maar is dat voldoende in 
de strijd om talent?
Grafiek Sinds halverwege 2018 groeit de arbeidsinkomensquote (jaar op jaar 
verandering, %). Dit geeft aan dat lonen harder stijgen dan de omzetten van bedrijven

Sinds halverwege 2018 
stijgen de loonkosten in 

Nederland harder dan de 
omzetten van bedrijven

> 0%

verandering 
arbeidsinkomensquote 

Maar liefst 69% van de werknemers 
vindt (het aanpassen van) de werkplek de 
belangrijkste factor om bij een bedrijf te 
blijven of voor een bedrijf te kiezen. Het 
aspect werkplek wordt op ruime afstand 
gevolgd door de leidinggevende en de 
collega's, met respectievelijk 13% en 11%. 

De hoofdcategorie ‘de werkplek’ is onder te 
verdelen in drie categorieën: de locatie (goed 
voor 13%), de reisduur naar het werk (18%) 
en het kantoor zelf (maar liefst 37%). Met 
het kantoor wordt zowel het exterieur als de 
inrichting van het pand bedoeld. Deze drie 
categorieën laten zich weer verder opdelen in 
49 aspecten die samen de kwaliteit van een 
werkplek bepalen.  

Vanzelfsprekend brengt het optimaliseren 
van de werkplek, net als het verhogen van 
lonen, kosten met zich mee. Ervaring leert 
echter dat deze kosten, zeker in vergelijking 
met loonsverhogingen een stuk lager 
uitpakken. Daarnaast heeft het optimaliseren 
van de werkplek ook nog andere voordelen: 
het verhoogt de productiviteit en draagt bij 
aan de geestelijke en fysieke gezondheid van 
de werknemer, met een lager ziekteverzuim 
tot gevolg. 

SAVILLS WHAT WORKERS 
WANT 2019 IN HET KORT
Savills heeft een enquête uitgevoerd 
onder 11.000 kantoorwerknemers in 
11 Europese landen. Aan hen werd 
gevraagd welke aspecten van de 
werkplek zij belangrijk vinden en in 
hoeverre zij daar momenteel tevreden 
over zijn. 

De uitkomsten van het onderzoek 
kunnen gebruikt worden door 
bedrijven, vastgoedontwikkelaars en 
-eigenaren om in te kunnen spelen op 
veranderende eisen en wensen van 
kantoorgebruikers. Daarnaast kunnen 
deze ook worden gebruikt om te 
sturen op strategische bedrijfsvoering. 
Het vormt een belangrijk onderdeel 
om draagvlak te creëren voor 
changemanagement in organisaties.

Kantoormedewerkers 
werden ondervraagd 
voor de What Workers 
Want enquête 

11.000

van de werknemers vindt de werkplek de belangrijkste factor 
om bij een bedrijf te blijven of voor een bedrijf te kiezen69%

Bron Savills Research
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Nederland (7)

Spanje (6,7)

Zweden (6,8)

Frankrijk (6,2)

Noorwegen (6,8)

Europa (6,6)

Duitsland (6,7)

Ierland (6,5)

Polen (6,8)

Italië (6,4)

Portugal (6,4)

Verenigd Koninkrijk (6,3)

Grafiek Nederlandse kantoormedewerkers: een tevreden volk

Grafiek Een sterke samenhang tussen het belang dat een medewerker hecht aan een 
bepaald aspect en de tevredenheid hierover is duidelijk zichtbaar
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Aspecten die belangrijk worden gevonden scoren al goed

Investeren in dé werkplek klinkt 
leuk, maar waar begin je? 

De optimale 
werkplek

Om optimaal in te kunnen spelen op de wensen van huidige 
en toekomstige medewerkers zijn twee dingen van belang: 
Hoe beoordeelt de medewerker de huidige kwaliteit van een 

bepaald aspect en hoe belangrijk vindt men dat aspect. 
Opvallend is dat werknemers in algemene zin al tevreden 
zijn over de aspecten waar ze veel belang aan hechten. 

NEDERLANDERS 
BINNEN EUROPA HET 
MEEST TEVREDEN OVER 
DE WERKPLEK
Nederlands kantoorpersoneel geeft 
de werkplek gemiddeld een 7, 
gevolgd door Noorwegen (6,8) en 
Polen (6,8). Het Verenigd Koninkrijk 
(6,3) en Frankrijk sluiten de rij (6,2). 
Nederlandse kantoren krijgen niet 
alleen het hoogste rapportcijfer. Ook 
is slechts 4% van de Nederlanders 
ontevreden, waar dit aandeel in het 
Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld boven 
de 12% ligt. 

Nederlandse medewerkers zijn dus de 
meest tevreden kantoormedewerkers 
van Europa, maar er is altijd ruimte 
voor verbetering. Op welke aspecten 
valt de meeste winst te behalen om de 
tevredenheid van huidig en toekomstig 
personeel te verhogen? 

Nederlands kantoorpersoneel geeft de werkplek gemiddeld 
een 7, gevolgd door Noorwegen (6,8) en Polen (6,8).  7,0
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De tevredenheid over het 
kantoor zelf bestaat uit 
verschillende aspecten, die 
onder te verdelen zijn in vier 
groepen: 

What Workers WantWhat Workers Want

De bovenstaande top 15  aspecten geeft aan 
dat ondernemingen het beste kunnen scoren 
door aandacht te besteden aan het kantoor 
zelf. 

Deze top 15 is tot stand gekomen door 
voor elk aspect te bekijken in hoeverre de 
tevredenheid achterblijft bij het belang dat 
werknemers aan een bepaald aspect hechten. 
Elementen die het meest belangrijk zijn, zijn 
bijvoorbeeld de (goede) temperatuur en de 
luchtkwaliteit van een gebouw. Opvallend 
genoeg hebben de eerste 11 aspecten van 
de top 15 betrekking op het kantoor zelf en 
niet op de reistijd naar, en de locatie van een 
kantoor. 

Aspecten die betrekking hebben op de locatie 
en de reisduur zelf, zijn pas terug te vinden 
vanaf positie 12 (‘nabijheid van groen’). Voor 
aspecten met betrekking tot de locatie, zoals 
de nabijheid van openbaar groen, geldt dat 
hierin investeren minder oplevert, omdat 
er minder belang aan wordt gehecht. De 

reisduur vindt men wel belangrijk; 81% van de 
werknemers hecht hier een grote waarde aan, 
maar aan de andere kant zijn Nederlandse 
medewerkers hier al erg tevreden over. 
Dit komt doordat Nederlanders kunnen 
kiezen tussen relatief veel banen binnen een 
beperkte reisduur.

Grafiek Top 15 belangrijkste verbeterpunten op basis van discrepantie van belang en huidige tevredenheid

Legenda   Reisduur   Locatie   Kantoor
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Effectief investeren
In welke aspecten zijn investeringen het meest effectief om de ideale 
werkplek te creëren?

Dit wordt bevestigd door het feit dat 37% van de werknemers bij 
voorkeur een aspect aan het kantoor zou willen veranderen.

De afgelopen jaren is er door ondernemingen 
zeer veel geïnvesteerd in extra services op de 
werkvloer. Pooltafels verschenen in de kantine en 
spelcomputers werden geïnstalleerd. Dit heeft 
ongetwijfeld meegeholpen om mensen over de 

streep te trekken om voor een bedrijf te kiezen of 
ergens te blijven, maar medewerkers vinden één 
ding echt belangrijk: de basis(faciliteiten) moeten 
op orde zijn. 

Grafiek Niet de extrà s, maar vooral de basis van de werkplek moet op orde zijn

Bron Savills Research

Legenda    Gebouwontwerp    Basis    Inrichting    Service    Correlatie 
   Belang gemiddeld    Tevredenheid gemiddeld
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van de werknemers hecht een grote waarde aan de 
reisduur, maar is hier in het algemeen al tevreden over81%
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RUSTIGE WERKPLEK 
van de Nederlanders 
vindt 80% het 
belangrijk op een 
rustige plek te kunnen 
werken

What Workers WantWhat Workers Want

Dat de basis op orde moet zijn blijkt uit het grote 
belang dat wordt gehecht aan deze aspecten. Zo vindt 
84% van de werknemers een goede ‘luchtkwaliteit’ 
essentieel, gevolgd door de temperatuur met 83%, 
de netheid op kantoor en de kwaliteit van het wifi 
met 80% en de geur met 75%. Dat de basisfaciliteiten 
belangrijk worden gevonden, is niet heel verrassend. 
Verrassend is wel dat deze aspecten lang niet altijd op 
orde zijn en als voldoende worden beoordeeld. Slechts 
49% van het kantoorpersoneel is tevreden over de 
temperatuur en de luchtkwaliteit. 

Een goede kwaliteit van het wifi is een basisbehoefte 
op de werkplek, waaraan dan ook veel belang wordt 

gehecht. Opvallend genoeg is dit, in tegenstelling 
tot Nederland, niet in alle Europese landen op orde. 
Waar in Europa minder dan 60% tevreden is, ligt dit 
percentage in Nederland tegen de 70%. 

Extra services in een kantoor zijn niet het 
belangrijkste, maar dragen wel sterk bij aan 
de tevredenheid van mensen. Vooral gratis 
horecavoorzieningen op kantoor en de aanwezigheid 
van een fitnessruimte presteren minder goed (13,7% 
en 13,1%) ten opzichte van de verwachtingen die 
medewerkers hebben. Hiermee kunnen bedrijven dus 
het verschil maken. 

Niet het belangrijkste, maar wel dominant in de 
top 10, zijn aspecten die betrekking hebben op de 
inrichting. Sommige aspecten zijn vrij eenvoudig 
en met beperkte kosten te optimaliseren. Een goed 
voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van groen. 
Investeringen in groenvoorzieningen op kantoor 
zijn zeer beperkt qua kosten en twee derde van de 
werknemers hecht hier belang aan. Toch is slechts 

de helft er op dit moment tevreden over. Andere 
aspecten, zoals het veranderen of aanpassen van het 
type werkplek, vergen grotere investeringen. Toch 
is ook hier winst te behalen. In toenemende mate 
(60%) zijn Nederlandse kantoren ingericht als open 
kantorentuinen met flexibele werkplekken. Dit terwijl 
bijna 50% van medewerkers aangeeft graag te willen 
beschikken over een eigen werkplek. 

Grafiek Basisfaciliteiten binnen een kantoor zijn nummer 1 en 3 in de lijst van 
aspecten die werknemers écht belangrijk vinden 

Figuur Nederlanders hebben het liefst nog steeds de beschikking over 
een eigen bureau

Bron Savills Research
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SERVICES
30% vindt de 
aanwezigheid van 
kluisjes voor het 
bezorgen en 
afhalen van 
pakketjes belangrijk

MOBIEL BEREIKBAAR
75% vindt een goed 
mobiel bereik op 
kantoor belangrijk

TEVREDEN
69% van alle 
medewerkers is 
tevreden over het 
mobiele bereik op 
kantoor

DE KEERZIJDE VAN 
FLEXIBELE CONCEPTEN
Het vaker werken in flexibele 
concepten, zoals open kantoortuinen, 
kent ook een keerzijde. Het komt 
de productiviteit zeker niet altijd 
ten goede. Zo zijn werknemers die 
doorgaans in open kantoortuinen 
werken bijna twee keer zo vaak 
ontevreden over het geluidsniveau 
(17%) en de temperatuur (26%) dan 
werknemers die hoofdzakelijk in privé 
ruimtes werken. De oplossing zit 
hem vaak niet in het ombouwen van 
kantoortuinen naar privé kantoren, 
maar veel meer in het aanbieden van 
verschillende type werkplekken. Dit 
helpt mee om de tevredenheid van alle 
medewerkers te verhogen, aangezien 
voorkeuren van medewerkers zelfs 
gedurende een werkdag sterk 
uiteenlopen én veranderen.

 Tevredenheid 
wordt behaald door 
het aanbieden van 
verschillende type 
werkplekken  

Doordat de toekomstige generatie werknemers duidelijk 
minder behoefte heeft aan een eigen werkplek, maar meer aan 
flexibele werkruimte, zal dit aandeel snel verder gaan stijgen  

0%

Buitenruimtes

Interieurontwerp

Comfort van werkplek

Geluidsniveau

Groen in het kantoor

Concentratie werkplek

Fitnessruimte

Luchtkwaliteit

Gratis horecavoorzieningen

Temperatuur

4% 8% 12%2% 6% 10% 14%

Legenda   Gebouwontwerp   Basis   Inrichting   Service

Eigen bureau/werkplek voor elke werknemer

Staand bureau/staande plek

Gedeeld kantoor/gedeelde werkplek (flexplekken)

Gemeenschappelijke ruimte op het werk (bv. keuken,  zitjes)

Een gratis openbare ruimte (bv. koffiezaak)

Een betaalde openbare ruimte (bv. een gehuurd kantoor, gedeelde werkruimte)

Ruimte van klant (bv. op kantoor van de klant)

Werken vanuit huis

Overige

Weet ik niet

49%

6%

9%

4%

4%

5%

4%

12%

1%

6%

Bij het type werkplek is wel een groot verschil te 
bemerken tussen verschillende leeftijdsgroepen. 
Waar 60% van de 55+'ers een eigen werkplek 
verlangt, ligt dit percentage in de leeftijdsgroepen 
18-24 en 25-34 respectievelijk op 33% en 37%. 

Een duidelijke stijging in de vraag naar flexibele 
kantoorconcepten is al jaren zichtbaar. Zo 
betreft op dit moment circa 1 op de 10 nieuwe 
huurcontracten flexibele kantoorruimte bij 
aanbieders zoals Regus en The Office Operators. 

Voorkeur per leeftijds catagorie 
Eigen bureau/werkplek voor elke werknemer

49% 45% 54% 60%
37%33%

Totaal 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Source Savills Research

Bron Savills Research
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69%
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Naast verschillen tussen de leeftijdsgroepen en de tussen de regio's in Nederland, zijn er ook 
duidelijke verschillen in voorkeuren tussen sectoren. Uitschieter is de vastgoed- en bouwsector waar 
als enige sector in Nederland meer dan 50% met de auto reist. 

Als mensen niet meer in de stad willen 
werken, gaan ze het liefst naar het 
platteland
Ondanks dat het verbeteren van de locatie 
‘slechts’ voor 13% van de medewerkers de hoogste 
prioriteit heeft, kan de werklocatie bij bijvoorbeeld 
een verplaatsing  van een onderneming 
een belangrijke rol spelen. Belangrijk voor 
medewerkers is dat het type locatie overeenkomt 
met hun voorkeur. 

Bij 3 van de 5 types komt de voorkeur overeen met 
de actuele situatie. Dit geldt op bedrijvenparken, 
op overige locaties en in de (binnen)stad. Voor de 
laatste categorie geldt dat dit type locatie sterk 
aan populariteit heeft gewonnen. Drie jaar geleden 
bleek uit onderzoek (What Workers Want 2016) 
dat 37% in de binnenstad wilde werken. Inmiddels 
is dit aandeel opgelopen tot 44%, hetgeen de 
trend van urbanisatie bevestigt. Het overzicht 
bevestigt verder dat kantoren in secundaire 
gebieden onder gebruikers steeds meer uit de 
gratie raken. Dit komt overeen met beeld van de 
kantorenmarkt, waar steeds meer kantoren in 
dergelijke gebieden worden getransformeerd, 
voornamelijk naar woningen. Verder blijkt dat drie 
keer zo veel mensen op het platteland zou willen 
werken dan dat nu het geval is. 

In algemene zin geldt dat de aantrekkelijkheid 
van een werklocatie grotendeels wordt bepaald 
door de aanwezigheid van groen rond en nabij 
het kantoor; 59% van de werknemers vindt dit 
belangrijk. Hiernaast speelt de aanwezigheid van 
voorzieningen een belangrijke rol; dit voor zowel 
de keuze (44%) als de nabijheid (47%). 

DE MAXIMALE EXTRA 
REISTIJD DIE MEN OVER 
HEEFT VOOR DE IDEALE 
BAAN VERSCHILT STERK 
PER GROEP

Werknemers geven de voorkeur aan een groene kantoorlocatie  

Maar liefst 30% van de Nederlandse werknemers 
is minimaal 45 minuten onderweg, in Europa is dat 
slechts 23%, en meer dan 50% doet meer dan een half 
uur over een enkele reis. 

Verschillende prioriteiten
Binnen Nederland bestaan er geen grote regionale 
verschillen in de gemiddelde reistijd. Wel bestaan 
er grote regionale verschillen in het percentage dat 
prioriteit geeft aan het verminderen van de reisduur. 
In de provincies Drenthe, Zeeland en Limburg ligt dit 
percentage op 30%, terwijl het in Friesland, Flevoland 
en in de stad Amsterdam niet boven de 10% uitkomt. 

Als iemand kiest voor een nieuwe uitdaging speelt 
de reisduur bijna altijd een rol. Het merendeel van de 
Nederlanders (64%) neemt de verwachte reistijd mee 
in zijn zoektocht naar een nieuwe baan en één op de 
drie heeft zelfs ooit nee gezegd tegen een baan omdat 
de reisduur te lang was. Ook vermindert een te lange 
reisduur voor meer dan de helft van de werknemers 
(54%) het werkplezier substantieel.  Ondanks dit, 
speelt de reistijd bij het aantrekken en behouden van 
mensen bijna nooit een doorslaggevende rol. Dit blijkt 
onder andere uit het feit dat de meeste werknemers 
voor de ideale baan een uitzondering wil maken wat 
betreft reistijd. 55% van de werknemers in Nederland 
is bereid om de reistijd met minimaal een half uur te 
verlengen. Hiermee ligt dit aandeel 1,5 keer zo hoog 
als gemiddeld gezien in Europa. 

Auto populairst voor elke reisduur
Reisduur kan ook van belang zijn bij het verplaatsen 
van een onderneming naar een andere locatie, of 
bij het aantrekken van personeel voor een nieuwe 
(Nederlandse) vestiging. Om de reisduur van 
(toekomstig) personeel in te kunnen schatten is 
inzicht in hoe (toekomstige) werknemers naar 
kantoor komen essentieel. Zoals bekend fietst de 
Nederlander graag, maar het aandeel dat naar 
werk fietst is enkel hoog (44%) onder diegenen met 
een reisduur van maximaal 30 minuten. Onder de 
medewerkers die 30 minuten of langer onderweg 
zijn is het openbaar vervoer 41% populair. Toch is 
de auto het meest dominant: Dagelijks legt 60% van 
de Nederlandse medewerkers een gedeelte van het 
woon-werkverkeer af per auto, dit percentage is gelijk 
voor elke reisduur. Dit is bijna 2 keer zoveel als het 
aantal mensen dat op dagelijkse basis de fiets pakt of 
met het OV reist. Onder de fietsers groeit het gebruik 
van leasefietsen explosief, met name onder jongeren 
tot 25 jaar. Binnen deze leeftijdsgroep gebruikt 
inmiddels een kwart die naar kantoor fietst, een 
leasefiets. 

Grafiek Hoe mensen naar kantoor komen verschilt sterk per regio

Bron Savills Research

Nederlanders hebben met gemiddeld 37 minuten de langste reisduur van 
alle werknemers binnen Europa (gemiddelde 33 minuten). 

Klein landje, langste reisduur
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In Nederland wordt vaak gebruik 
gemaakt van meerdere vervoermiddelen 
(bijvoorbeeld bus gevolgd door de trein) 
om de woon-werk afstand af te leggen 

(gemiddeld gezien 1,57 verschillende 
vervoermiddelen per dag). In grote steden, 
zoals Amsterdam, ligt dit aantal substantieel 
hoger (gemiddeld circa 2).

Verschillen manieren hoe 
mensen naar kantoor 
komen 

 Auto
 Taxi (incl. Uber)
 Fiets (eigen fiets)
 (Lease) Fiets 
 Scooter
 Lopen
 Hardlopen
 Trein/tram/metro
 Bus
 Overige     

Legenda    Auto   Taxi (incl. Uber)   Fiets (eigen fiets)   (Lease) Fiets 
  Scooter   Lopen   Hardlopen   Trein/tram/metro   Bus   Overige     

Eigenaar/bestuurders 
en zelfstandigen

Werknemers zonder 
management functie

Gezinnen met kinderen 
in de leeftijd 16-18 jaar 

Vrouwen

50min

30min

27min

30min

werklocatie

(binnen)stad

secundaire gebieden/ 
voorsteden

bedrijvenpark/
sciencepark

platteland

overig

Huidig Voorkeur

44%

17%

18%

18%

2%

45%

26%

19%

6%

3%

Bron Savills Research
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What Workers WantWhat Workers Want

Heeft de millennial dan helemaal geen andere voorkeuren? 
Jazeker wel: zij hechten 2 keer zo weinig waarde aan 
een eigen werkplek in vergelijking met 55+'ers  

Niet de millennials maar 
de jongeren tot 25 jaar 
wijken af met hun wensen 
en behoeften

Over 5 jaar bestaat 75% van 
de beroepsbevolking uit 
millennials. Deze groep 
staat bekend om 
‘afwijkende’ en 
veranderende 
werkgewoontes ten 
opzichte van voorgaande 
generaties. Opvallend 
genoeg laat de 
leeftijdsgroep die officieel 
de millennials vormen 
(25-34 jaar) geen 
opvallende afwijkende 
voorkeuren zien ten 
opzichte van het 
Nederlandse gemiddelde.

Wat wel opvalt is dat de 
jongste leeftijdsgroep 
(18-24) hele andere 
voorkeuren heeft dan de 
gemiddelde Nederlander. 
Deze groep vindt het 
belangrijk dat er een 
personeelsrestaurant is met 
gratis snacks en eten, dat 
de verbindingen met het 
openbaar vervoer goed zijn 
en dat het interieurontwerp 
op orde is.

Op dit moment is deze 
groep nog niet zo dominant 
binnen de arbeidsmarkt, 
maar dit is wel een groep 
om in de toekomst meer 
rekening mee te houden.  

Steeds meer bedrijven overwegen hun Londense 
kantoor te verplaatsen naar onder andere Nederland, 
en Amsterdam in het bijzonder. In een dergelijk geval 
zal een gedeelte van het Londense personeel mee 
verhuizen en zal ook nieuw Nederlands personeel 
moeten worden aangetrokken. Waar moeten bedrijven 
dan op letten?

Belangrijk bij het werven van Nederlands personeel, 
Amsterdamse werknemers:
• zijn voor hun ideale baan bereid 45 minuten extra 

te reizen. Dit is aanzienlijk meer dan werknemers 
in Londen (28 minuten) 

• reizen vaker met de auto naar het werk (44%) 
en vinden dit veel belangrijker dan Londense 
werknemers

• vinden het kunnen werken in een openbare ruimte 
(bijvoorbeeld een koffiezaak), 3 keer zo belangrijk 
als Londense werknemers

• geven 5 keer vaker de voorkeur aan flexplekken 
dan werknemers uit Londen

• werken graag bij de klant (7%). Dit in tegenstelling 
tot Londense medewerkers (slechts 1%) 

Met betrekking tot de Brexit: waar moeten ondernemingen 
rekening mee houden als ze kiezen voor Amsterdam?

Steeds meer bedrijven overwegen hun Londense kantoor te verplaatsen 
naar onder andere Nederland, en Amsterdam in het bijzonder  

Van Londen naar Amsterdam

Belangrijk in het behouden van Londens 
personeel bij een verhuizing naar 
Amsterdam:
Londense werknemers: 
• reizen vaak met de metro naar het werk 

(57%). Het beschikken over een auto 
wordt minder belangrijk gevonden

• zijn vaak ontevreden over de mate van 
zeggenschap over de indeling en het 
ontwerp van de werkplek, dit beoordelen 
ze met een 2,9 (op 10)

• beschikken het liefst over een eigen 
werkplek (57%), ten opzichte van slechts 
35% van de Amsterdamse medewerkers. 
Dit aandeel ligt overigens fors lager dan 
het Nederlandse gemiddelde dat boven 
de 50% ligt

• hebben graag de mogelijkheid om 
thuis te werken. Bijna een vijfde van de 
medewerkers geeft aan dit als ideale 
werklocatie te zien. In Amsterdam is dit 
slechts 13%

Tot 10 jaar geleden waren sportscholen open van 8 uur ‘s ochtends tot maximaal 
8 uur ‘s avonds. Inmiddels zijn er sportscholen die 24 uur per dag geopend 
zijn om aan de wensen van gebruikers tegemoet te komen. Dit voorbeeld is 
exemplarisch voor de veranderende voorkeuren van mensen op bijvoorbeeld het 
gebied van gemak en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor de werkplek.

De ideale werkplek helpt mee talent aan te trekken en te behouden. 
Bij zowel de locatiekeuze als bij de inrichting van het gebouw is het 
belangrijk te beginnen met de vraag: voor wie richt ik een werkplek 
in? Aangezien er grote verschillen bestaan tussen de wensen en 
behoeften van de medewerkers, is dit vraag nummer 1. Daarom is 
het belangrijk goed te luisteren naar de medewerkers. Dit gebeurt 
echter nog veel te weinig: De Nederlandse medewerker beoordeelt 
de zeggenschap op zijn of haar werkplek op dit moment met een 
magere 5,6 op de schaal van 10. 

Daarbij moet rekening worden gehouden met de toenemende 
diversiteit van de mensen en hun voorkeuren, mede doordat er 

steeds meer generaties op de werkvloer werken. Zo hebben oudere 
medewerkers bijvoorbeeld een andere lichtintensiteit nodig om 
productief te kunnen werken dan een jongere generatie. Om 
tegemoet te komen aan individuele wensen, is het raadzaam om 
medewerkers de keuze te geven tussen verschillende soorten 
werkplekken: een concentratiewerkplek of juist een werkplek in 
een drukke levendige omgeving. Ondanks alle inzichten, is het 
belangrijk te beseffen dat de verschillen tussen mensen, betekenen 
dat dé ideale werkplek niet bestaat. Het inrichten van de werkplek 
zal dan ook altijd maatwerk zijn, afgestemd op de specifieke 
wensen en behoeften van de medewerkers. 

Bestaat dé ideale werkplek?
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De Nederlandse 
medewerker beoordeelt de 
zeggenschap op zijn of haar 
werkplek op dit moment 
met een magere 5,6 op de 
schaal van 10. 

5,6



Volledige zeggenschap

Gemiddeld

Hoe meer inspraak, hoe 
tevredener de werknemer

1Loonkosten stijgen 
op dit moment harder 

dan de omzetten van 
bedrijven.

2Niet het loon, maar de 
werkplek wordt door 

werknemers als meest 
belangrijke beoordeeld. 
Investeren in de werkplek 
kan helpen de loonkosten 
beteugelen. 

3De werkplek is 
voor 69% van 

de werknemers 
veranderprioriteit 
nummer 1. Nummer 2 en 
3, de leidinggevende en de 
collegà s volgen op forse 
afstand met 13% en 11%.

4Nederlanders zijn 
binnen Europa het 

meest tevreden over de 
werkplek, maar er is nog 
winst te behalen.

5De hoofdcategorie 
‘de werkplek’ is 

onder te verdelen in drie 
categorieën: de locatie 
(goed voor 13%), de 

reisduur naar het werk 
(18%) en het kantoor zelf 
(maar liefst 37%).

6Investeren in het 
kantoor zelf heeft het 

meeste effect, aangezien 
dit voor 37% van de 
werknemers prioriteit 
heeft.

7De twee andere 
hoofdelementen 

'reisduur' en de 'kwaliteit 
van de locatie' zijn 
belangrijk, maar voor de 
meeste werknemers geen 
breekpunt als men op 
zoek gaat naar een andere 
baan.

8Binnen het kantoor 
zelf verwachten 

werknemers dat de  
basisvoorzieningen, 
zoals de temperatuur 
en de luchtkwaliteit op 
orde zijn. In aanvulling 
hierop kunnen bedrijven 
scoren door het aanbieden 
van gratis eten of een 
fitnessruimte.

9Groen op de 
werkvloer wordt 

als positief ervaren, 
maar is relatief beperkt 
aanwezig in de huidige 
kantooromgeving.

10Als bedrijven 
vanuit Londen 

naar Amsterdam 
verhuizen, kan men 
scoren door Londense 
werknemers die 
meeverhuizen een eigen 
vaste werkplek aan te 
bieden. 

11Voor het aantrekken 
van Amsterdamse 

werknemers geldt dat 
zij in tegenstelling tot 
Londense werknemers 
de voorkeur geven aan 
flexplekken. 

12De ideale werkplek 
bestaat niet, maar 

door goed te luisteren 
naar de medewerkers kan 
men een heel eind komen 
om met de werkplek talent 
te binden en te behouden.

Key findings
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De werkplek is voor 69% van de werknemers 
veranderprioriteit nummer één69%

What Workers WantWhat Workers Want

WERKNEMERS WILLEN 
GEHOORD WORDEN

Los van de inrichting of de locatie 
zelf, is er één ding misschien nog wel 
veel belangrijker. Werknemers willen 
gehoord worden en inspraak hebben 
over de (inrichting van de) werkplek. 
Als werknemers geen zeggenschap 
hebben, zijn zij structureel minder 
tevreden over de werkplek, dan als ze 
dit wel hebben. 

91%

72%

Geen zeggenschap

58%

Weinig zeggenschap

67%
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