




ADP Workforce View in Europe 2018  3

Inhoud

Voorwoord �������������������������������������������������������������������������4

Inleiding ����������������������������������������������������������������������������5

Samenvatting �������������������������������������������������������������������6

Gemengde gevoelens over de toekomst ������������������8

Het verkennen van nieuwe arbeidspatronen ��������11

Factoren die loopbaan bevorderen  
of belemmeren ���������������������������������������������������������������14

Geschoold voor de toekomst �������������������������������������18

Werknemers betrokken en productief houden ����������22

Welzijn: het zit allemaal tussen de oren ����������������27



4 ADP Workforce View in Europe 2018

Voor u ligt The Workforce View in Europe 2018, 
waarin wij een uitgebreid beeld schetsen van de 
gedachten, houding, hoop en zorgen van bijna 10.000 
werknemers in de VK en op het continent. Ik heb het 
in ieder geval altijd fascinerend gevonden om de 
bevindingen van ons jaarlijks onderzoek te lezen, om 
meer inzicht te krijgen in de issues waar onze klanten 
dagelijks mee te maken krijgen en om nieuwe ideeën 
te ontwikkelen over hoe wij hen zo goed mogelijk 
kunnen ondersteunen. 

Verandermanagement staat wederom centraal in de 
problemen waar werkgevers mee te maken krijgen. 
Ze proberen nieuwe manieren van werken en de 
continue stroom van innovaties bij te benen, terwijl ze 
tegelijkertijd hun mensen willen blijven ondersteunen. 
Hier, bij ADP, zijn technologie en innovatie altijd de 
kern van onze onderneming geweest. Wij zijn oprecht 
van mening dat, hoe beangstigend de veranderingen 
ook zijn, stilstand de werkelijke bedreiging vormt. 
Alleen door verandering te omarmen, kan de 
toekomst van organisaties en hun medewerkers 
worden verzekerd. 

Nieuwe technologieën brengen natuurlijk ook 
onbekende risico's en problemen met zich mee. Dit 
hebben we kunnen zien in de explosieve toename 
van gegevens en de problemen op het gebied van 
veiligheid en privacy die daarmee gepaard gaan. 
HR-teams verzamelen steeds meer gegevens om 
meer inzicht te krijgen in hun personeel en om meer 
effectieve strategieën door te voeren. Dit moet 
echter op een verantwoorde wijze gebeuren. Nu de 
GDPR/AVG een serieus aandachtspunt is, moeten 
werkgevers ervoor zorgen dat ze goed zijn voorbereid. 

Wij hopen dan ook dat u The Workforce View 2018 
net zo nuttig vindt als wij om uw mensen beter te 
leren kennen, ze aan u te binden en te laten bijdragen 
aan het succes van uw  organisatie.  Mensen vormen 
de kern van alle organisaties maar worden in HCM 
te vaak behandeld als nummers in een spreadsheet. 
Door uw meest waardevolle kapitaal - uw mensen - 
echt te kennen en te begrijpen kunt u een platform 
creëren dat de ambitie van uw bedrijf ondersteunt.

Voorwoord 

DON MCGUIRE
PRESIDENT EMEA
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Inleiding

Er bestaat geen twijfel over dat het Europa van 
2018 er heel anders uitziet dan het Europa van een 
paar jaar geleden. Wijdverbreide economische 
groei en dalende werkloosheid duiden op een 
periode van relatieve stabiliteit, hoewel het politieke 
landschap nog steeds voor veel onzekerheid zorgt. 
De ogenschijnlijke stabiliteit op het vlak van de 
economie en werkgelegenheid verhult ook een 
continent dat zich, aangestuurd door de technologie, 
sneller ontwikkelt dan wij voor mogelijk hielden. En 
alle lagen van de samenleving voelen daarvan de 
gevolgen. 

De werkplek krijgt als eerste met deze snelle 
veranderingen te maken, waarbij organisaties 
koortsachtig proberen om gebruik te maken van 
de opkomende innovaties en om vooruitgang te 
boeken in een wereld die steeds competitiever 
wordt. Maar wat betekenen al deze veranderingen 
voor werknemers die te maken krijgen met nieuwe 
vaardigheidseisen, nieuwe manieren van werken en 

de dreiging van automatisering? De menselijke factor 
is in werk nog nooit zo belangrijk geweest; machines 
hebben het werk niet van ons overgenomen, nog niet.

Dus, terwijl organisaties proberen om bij te blijven, 
is The Workforce View in Europe 2018, het resultaat 
van onderzoek onder bijna 10.000 werknemers 
in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, 
Spanje, Zwitserland en het VK; een belangrijke 
graadmeter voor hoe werknemers zich voelen.Het 
geeft  inzicht in een aantal van de meest relevante 
en actuele onderwerpen, waaronder automatisering, 
vaardigheden, ZZP-werk, productiviteit en gelijkheid, 
en is daarmee verplichte kost voor iedereen die 
zich bezighoudt met het ontwikkelen van een meer 
menselijk arbeidspotentieel. 

Over het rapport 

The Workforce View in Europe in 2018 
onderzoekt de houding van werknemers ten 
aanzien van de toekomst van werk. De resultaten 
geven een belangrijk inzicht in bedrijfskritische 
factoren, zoals werknemersvertrouwen 
en -retentie, vaardigheden- en 
loopbaanontwikkeling, productiviteitsproblemen, 
technologie en automatisering, welzijn en 
discriminatie.

Opinion Matters, een onafhankelijk 
marktonderzoeksbureau, heeft het onderzoek 
in de zomer van 2017 namens ADP uitgevoerd. 
De steekproef bestond uit 9.908 werkzame 
volwassenen in acht Europese landen: Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, 
Zwitserland en het VK.
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Samenvatting

Het optimisme neemt  
verder toe, maar niet veel 

Het optimisme is voor het derde jaar op rij 
gestegen - een stijging van 1%-punt ten opzichte 
van vorig jaar. In Nederland heeft men het meeste 
vertrouwen (85%), terwijl Frankrijk steeds verder 
achteropraakt bij de rest van Europa (74%). De 
grootste toename van het vertrouwen is te zien in 
Italië (gestegen met 6%-punten), terwijl Polen de 
afgelopen 12 maanden de grootste daling te zien 
gaf (een daling van 8%-punten).

Terughoudendheid om in het 
buitenland te gaan werken  

Slechts 6% van de ondervraagden overweegt actief 
om voor werk naar het buitenland te verhuizen. 
Dit loopt op tot iets meer dan één op de tien 
(11%) van de Italiaanse werknemers en zakt naar 
3% in Nederland. De grootste belemmeringen 
zijn de banden met familie en vrienden (32%),  
de taalbarrière (21%) en een gebrek aan interesse 
(14%). 

ZZP’erschap verliest  
zijn glans 

Ten opzichte van vorig jaar (60% tegen 68%) 
zouden minder werknemers het ZZP-schap 
overwegen, terwijl het aantal werknemers dat dit 
actief overweegt ook is gedaald (met 7%-punten 
naar 8%). Het ZZP-schap spreekt werknemers in 
Italië het meest aan; meer dan een kwart (26%) 
overweegt actief de overstap, in tegenstelling 
tot slechts een op de tien werknemers (10%) in 
Nederland. 

Discriminatie 

Net meer dan één  op de drie (34%) Europese 
werknemers heeft zich op het werk gediscrimineerd 
gevoeld, oplopend tot 42% in Italië. Leeftijd wordt 
het meest als reden opgegeven, genoemd door 
10% van de werknemers, gevolgd door geslacht 
(8%), achtergrond (5%) en opleiding (5%). Bijna een 
op de vijf respondenten (18%) noemt leeftijd ook 
als de grootste rem op hun loopbaanontwikkeling.
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Samenvatting

Het 
productiviteitsprobleem

Net meer dan één op de vijf respondenten (22%) 
heeft moeite om productief te zijn op het werk, 
waarbij een op de tien ‘zelden’ of ‘nooit’ in staat is 
om maximaal productief te zijn, oplopend tot 13% in 
het VK. De drie grootste productiviteitsremmende 
factoren zijn: slecht management (19%), inefficiënte 
systemen en processen (18%) en trage en 
inefficiënte technologie (15%). 

Het vertrouwen in de eigen 
vaardigheden neemt af 

Slechts 83% van de werknemers voelt zich zeker 
van hun vaardigheidsniveau, een daling van 1%-
punt  ten opzichte van vorig jaar en een daling 
van 6%-punt ten opzichte van 2016. Spaanse 
werknemers hebben het meeste vertrouwen 
in hun vaardigheidsniveau (89%), Nederlandse 
werknemers het minst (79%). Polen is het enige 
land waar het vertrouwen in de eigen vaardigheden 
is gestegen, met 4%-punten ten opzichte van vorig 
jaar.

Aandacht  
voor welzijn  

Bijna een op de vijf respondenten (18%) zegt 
dagelijks aan stress te worden blootgesteld en 
drie op de tien respondenten (30%) voelen zich 
dermate gestrest dat zij overwegen om van baan te 
veranderen. Ondertussen denkt meer dan één op 
de tien (14%) respondenten dat hun bedrijf geen 
enkele interesse heeft voor hun geestelijk welzijn.

De robots 
komen eraan 

Bijna een derde (28%) van de Europese 
beroepsbevolking is bezorgd dat hun werk op enig 
moment in de toekomst zal worden geautomatiseerd. 
Daarbij denkt 15% dat dit binnen vijf jaar zal gebeuren 
en meer dan een kwart (28%) schat in dat dit binnen 
ca. tien jaar zal gebeuren. Italiaanse werknemers 
maken zich de meeste zorgen over automatisering 
(40%), terwijl Zwitserse en Poolse (20%) werknemers 
zich hier de minste zorgen over maken.



Gemengde  
gevoelens over 

de toekomst 
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In tegenstelling tot voorgaande jaren, beleven alle 
onderzochte landen op dit moment economische 
groei en een dalende werkloosheid, het optimisme 
volgt ook deze trends. Op het continent omschrijft 
79% van de respondenten zichzelf nu als optimistisch, 
een stijging van 1%-punt ten opzichte van 2017 en 
een stijging van 2%-punten ten opzichte van 2016. 

Nederlandse werknemers hebben het meeste 
vertrouwen - 85% van de werknemers omschrijft 
zichzelf als zodanig, een stijging van 4%-punt ten 
opzichte van vorig jaar. Aan het andere uiteinde van 
de schaal hebben Franse werknemers hun positie 
als het minst optimistische land (74%) behouden, 
ondanks een stijging van 3%-punten ten opzichte van 
2017. De grootste verschuivingen hebben zich echter 
voorgedaan in Italië, dat een stijging heeft laten zien 
van 6%-punten ten opzichte van vorig jaar (van 72% 
naar 78%), en Polen, dat een daling heeft laten zien 
van 8%-punten (van 84% naar 76%). 

Wanneer rekening wordt gehouden met leeftijd, dan 
springt het optimisme van de jeugd eruit - jongere 
werknemers zien hun toekomst op de werkplek 
veel zonniger in dan hun oudere collega's. Van 
de werknemers onder de 35 jaar zegt 81% dat ze 
optimistisch zijn over de toekomst, in tegenstelling 
tot slechts 76% van de 45-plussers. 

Werknemersvertrouwen in Europa

Het optimisme per leeftijdsgroep 
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Moet ik blijven of weg gaan? 

De houding van werknemers ten aanzien van een 
vaste aanstelling blijft in lijn met de resultaten in 
2017. Het vertrouwen van werkzoekenden profiteert 
nog steeds van de relatief stabiele economie en 
werkgelegenheid in Europa. Meer dan één op de 
tien respondenten (13%) zegt hun organisatie binnen 
een jaar te willen verlaten, terwijl meer dan een kwart 
(26%) van plan is om voor de rest van hun werkzame 
leven bij hun organisatie te blijven. Gemiddeld 
verwachten werknemers net iets meer dan vier jaar bij 
hun werkgever te blijven.

Een nadere analyse laat zien dat Polen het grootste 
verloop te wachten staat, nu 16% van de werknemers 
verwacht binnen een jaar te zullen vertrekken, op 
de voet gevolgd door werknemers in het VK en 
Zwitserland (beide landen staan op 15%). Deze drie 
landen kennen tevens het laagste aantal werknemers 
dat van plan is om de rest van hun loopbaan bij hun 
werkgever te blijven (respectievelijk 17%, 20% en 
25%).

Nederland is het meest loyale land - 37% van de 
werknemers is van plan om voor de rest van hun 
werkzame leven bij hun werkgever te blijven, een 
stijging van 15%-punten ten opzichte van vorig jaar. 
Daarentegen is de loyaliteit van Franse werknemers 
aanzienlijk gedaald, nu slechts 20% zegt van plan te 
zijn om voor de rest van hun werkzame leven bij hun 
werkgever te blijven, ten opzichte van 28% vorig jaar. 
Duitsland (van 30% naar 25%) en Italië (van 33% naar 
29%) zien een soortgelijke daling in loyaliteit. 

Vanuit sectoren bekeken ziet het ernaar uit dat de 
verkoop-, media- en marketingsector een groot 
verloop te wachten staat, nu 18% van de professionals 
binnen 12 maanden verwacht op te stappen, gevolgd 
door de professionals in de kunst- en cultuursector 
(17%). Werknemers in de maakindustrie en nutssector 
zijn het meest loyaal, gevolgd door het onderwijs, 
waar respectievelijk 32% en 31% van plan is om voor 
de rest van hun loopbaan bij hun werkgever te blijven. 

Werknemers die verwachten voor de rest van hun werkzame leven te blijven…
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Verliest het zelfstandig ondernemerschap zijn glans? 

Ondanks de explosieve groei van de afgelopen jaren, 
zijn er signalen dat de gig economy en het zelfstandig 
ondernemerschap misschien hun glans aan het 
verliezen zijn, nu minder werknemers bereid zijn om 
deze manier van werken te overwegen (60% tegen 
68% in 2017) dan wel het actief overwegen (met 7%-
punt gedaald naar 8%). ZZP’ers en freelancers hebben 
ook iets minder vertrouwen dan in 2017 (77% tegen 
79%), wellicht omdat ze nu doordrongen beginnen 
te raken van de minder positieve kanten van deze 
manier van werken en leven. 

Dit gezegd hebbende, verhult het pan-Europese 
beeld een aantal duidelijke verschillen tussen de 
afzonderlijke landen. Bijvoorbeeld, de wens om eigen 
baas te worden is nergens zo groot als in Italië, waar 
meer dan een kwart (26%) van de werknemers de 

overstap actief overweegt, op de voet gevolgd door 
het VK, waar het cijfer op 20% ligt. Dit staat echter in 
schril contrast met Nederland, waar slechts een op de 
tien werknemers (10%) speelt met de gedachte om 
voor zichzelf te beginnen. 

Er zijn ook opvallende verschillen tussen de 
leeftijdsgroepen - meer dan drie keer zoveel 
16-24-jarigen denkt er serieus over om als zelfstandige 
te gaan werken, in tegenstelling tot de 55-plussers 
(29% tegen 9%). Op gelijke wijze, vanuit sectoren 
bekeken, zullen mensen die werkzaam zijn in de 
kunst- en cultuursector het meest geneigd zijn om de 
overstap te overwegen (30%), twee keer zoveel als in 
de gezondheidssector (15%). 

 
 

2017

2018

68
 %

60 %

Percentage werknemers 
dat belangstelling heeft 
voor zelfstandige arbeid
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Een culturele uitdaging 

Hoewel Europeanen waarschijnlijk de meest bereisde 
burgers ter wereld zijn, duiden de bevindingen erop 
dat deze avontuurlijke geest zich niet altijd tot de 
werkplek uitstrekt. Over het geheel genomen denkt 
slechts 6% van de ondervraagden er serieus over na 
om binnen de komende twee jaar voor werk naar het 
buitenland te verhuizen, hoewel meer dan een kwart 
(27%) zegt dat ze het zouden overwegen. 

Werknemers in Italië zullen veel eerder een verhuizing 
naar het buitenland overwegen dan werknemers 
in andere landen - meer dan de helft (57%) van de 
ondervraagden zegt dat zij het de komende twee 
jaar op zijn minst zullen overwegen, en 11% zal de 
mogelijkheid actief onderzoeken. Fransen zullen 
ook eerder over deze mogelijkheid nadenken dan 
werknemers in de andere onderzochte landen (37%). 
Dit staat echter in schril contrast tot Zwitserland, waar 
minder dan een op de vijf respondenten (18%) er ook 
zo over denkt, en Nederland, waar slechts 3% actief 
overweegt om naar het buitenland te verhuizen voor 
het werk. 

Er is sprake van een kleine geslachtskloof - 37% van de 
mannelijke werknemers zegt dat zij actief overweegt 
om binnen de komende twee jaar in het buitenland te 
gaan werken, of daarvoor open staat, in tegenstelling 
tot slechts 30% van de vrouwen. Leeftijd speelt ook 
een belangrijke rol - één op de tien (10%) werknemers 
onder de 35 jaar denkt serieus na over een verhuizing 
naar het buitenland binnen de komende twee jaar, in 
tegenstelling tot slechts 3% van de 45-plussers. 

Wanneer we analyseren waar in het buitenland 
mensen zouden willen werken, wordt Duitsland over 
het algemeen wederom als de meest aantrekkelijke 
bestemming gezien - 23% van de werknemers die 
een verhuizing zouden overwegen noemt het als hun 
eerste keus. Noord-Amerika is fors in de peilingen 
gestegen, nu meer dan een op de vijf (21%) zegt dat 
zij een verhuizing daarheen zouden overwegen, ten 
opzichte van slechts 5% vorig jaar. Interessant genoeg 
lijkt de Brexit werknemers er niet van te weerhouden 
om naar het VK te verhuizen - een vijfde noemt het 
VK als aantrekkelijke werkbestemming, een stijging 
van 5%. 

Op landelijk niveau kan een aantal voorkeuren 
worden vastgesteld. Noord-Amerika wordt 
bijvoorbeeld gezien als de meest aantrekkelijke optie 
voor Britse, Franse en Zwitserse werknemers, terwijl 
het VK de eerste keus is van Spaanse werknemers. 
Tegelijkertijd voelen Duitse werknemers zich het 
meest aangetrokken tot Oostenrijk of Zwitserland. 
Nederlandse werknemers zullen eerder voor België 
kiezen en Italiaanse en Poolse werknemers voor 
Duitsland.

Belemmeringen
Een verhuizing naar het buitenland voor werk is 
geen makkelijke beslissing aangezien er meerdere 
persoonlijke en werkgerelateerde hordes genomen 
moeten worden. Sterker nog, op de vraag wat hen 
zou tegenhouden, gaf bijna een derde (32%) van 
de respondenten aan dat banden met familie en 
vrienden het grootste bezwaar zou zijn, aanzienlijk 
meer dan andere factoren. Dit werd gevolgd door de 
taalbarrière, genoemd door iets meer dan een vijfde 
van de respondenten (21%), terwijl 14% zegt dat de 
gedachte hen simpelweg niet aanspreekt. 

Verhuizen naar het buitenland? Beroepsmatige bestemmingen 



Factoren die 
loopbaan 

bevorderen of 
belemmeren
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De Europese arbeidsmarkt is nog nooit zo divers 
geweest, nu personen van allerlei leeftijden en 
achtergronden zij aan zij werken. Echter, ondanks deze 
diversiteit, zijn er signalen dat niet alle werknemers 
dezelfde kansen krijgen - bijna één op de vijf 
respondenten (18%) zegt te denken dat hun leeftijd 
de grootste rem is op hun loopbaanontwikkeling. Het 
speelt ook een grotere rol dan andere omgevings-, 
economische en sectorspecifieke factoren. 

Bovendien stijgt het cijfer drastisch in de oudere 
leeftijdsgroepen - 28% van de 45-54-jarigen en 
51% van de 55-plussers denkt dat hun leeftijd hun 
loopbaanontwikkeling belemmert. Voor deze laatste 
groep betekent dat een stijging van 5%-punten ten 
opzichte van vorig jaar. Daarentegen is slechts 7% van 
de jongste leeftijdsgroep deze mening toegedaan. 
Leeftijd lijkt in sommige landen een grotere 
belemmering te vormen dan in andere landen - 
meer dan één op de vijf (22%) van de werknemers in 
Zwitserland, Nederland en het VK denkt niet hogerop 
te komen vanwege hun leeftijd, in tegenstelling tot 
slechts 13% in Duitsland. 

‘Gebrek aan (doorgroei)mogelijkheden bij de 
huidige werkgever’ (9%), ‘familiebehoeften’ (7%) 
en ‘vriendjespolitiek (7%) kunnen gerekend worden 
tot de andere belangrijke loopbaanbelemmerende 
factoren, met een paar interessante verschillen 
tussen landen. Opvallend genoeg zullen Duitse 
werknemers eerder zeggen dat familiebehoeften hun 
loopbaanontwikkeling belemmeren (11% tegen een 
Europees gemiddelde van 7%), terwijl de kans dat 
Italiaanse werknemers vriendjespolitiek zullen noemen 
twee keer zo groot is (15% tegen 7%). De houding van 
de Fransen is weer gaan schuiven - werknemers zijn 
het meest geneigd om dit toe te schrijven aan een 
gebrek aan (doorgroei)mogelijkheden bij hun huidige 
werkgever (15% tegen 9%).

Het is ook intrigerend dat leeftijd als een grotere 
belemmering wordt gezien voor mannelijke 
werknemers dan voor hun vrouwelijke collega's 
(21% tegen 14%) terwijl, wellicht weinig verrassend, 
vrouwen eerder zullen zeggen dat familiebehoeften 
voor hen een probleem zijn (9% tegen 6%).

Wat houdt je tegen? 

Ten key factors preventing career progression in Europe

Leeftijd
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Discriminatiebestrijding 

Werkgevers in de Europese Unie  zijn wettelijk 
verplicht om gelijke behandeling van werknemers 
te garanderen en iedere vorm van discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid te bestrijden. Het is echter 
zorgwekkend dat, deze verplichting ten spijt, onze 
bevindingen laten zien dat iets meer dan één op de 
drie (34%) Europese werknemers zich om de een of 
andere reden gediscrimineerd heeft gevoeld op het 
werk. Dit loopt op tot 42% in Italië en 37% in Frankrijk, 
Spanje en het VK, terwijl dit in Nederland (21%) het 
minst vaak voorkomt. 

Ook hier wordt leeftijd genoemd als de meest 
voorkomende reden voor discriminatie, door 10% van de 
werknemers, gevolgd door geslacht (8%), achtergrond 
(5%) en opleiding (5%). Geslachtsdiscriminatie komt 

vaker voor onder vrouwelijke werknemers (12%), 
terwijl leeftijdsdiscriminatie stijgt onder 55-plussers 
(17%) en werknemers onder de 25 jaar (17%), wat erop 
duidt dat het niet alleen een rol speelt in de groep 
ouderen. 

Meldingen van leeftijdsdiscriminatie komen het meest 
voor in het VK (12%), terwijl Spaanse werknemers 
eerder aangeven anders behandeld te worden 
vanwege hun geslacht (12%), en Italiaanse werknemers 
vanwege hun achtergrond (10%). Werknemers in 
de kunst- en cultuursector geven  veel vaker aan 
gediscrimineerd te worden (48%)  dan die in andere 
sectoren terwijl een groot deel van de werknemers 
in de verkoop-, media- en marketingsector (40%) 
en financiële dienstverlening (40%) hier ook mee te 
maken heeft gehad.

Voornaamste gronden voor discriminatie op de werkplek in Europa

01 10%Leeftijd

02 8%Geslacht

03 5%Achtergrond

04 5%Opleiding 

05 4%Uiterlijk

06 3%Ras/nationaliteit

07 3%Godsdienst 

08 2%Seksuele geaardheid
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Rapportage loonkloof tussen mannen en vrouwen 

Ondanks het feit dat het principe van gelijke beloning 
is vastgelegd in EU-wetgeving, worden vrouwen in heel 
Europa gemiddeld nog steeds 16,3% minder betaald 
dan mannen1. Dit heeft er in sommige landen toe 
geleid dat het rapporteren over de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen is ingevoerd in een poging om de 
onacceptabele kloof in beloning te dichten. 

In Frankrijk bijvoorbeeld zijn bedrijven met meer dan 
50 werknemers op grond van in 2010 ingevoerde 
wetgeving verplicht om een analyse van de loonkloof 
uit te voeren. Recentelijk heeft het VK dit voorbeeld 
gevolgd, door rapportage hierover verplicht 
te stellen voor werkgevers met meer dan 250 
werknemers. Maar vinden Europese werknemers dat 
het in hun organisaties noodzakelijk is om hierover te 
rapporteren?

Over het geheel genomen heeft de meerderheid 
van Europese werknemers er vertrouwen in dat hun 
werkgever mannen en vrouwen reeds eerlijk beloont - 
53% is van mening dat rapporteren over de loonkloof 
onnodig is, voor zover zij weten. Echter, dan blijft er 
nog een vijfde (22%) over die vindt dat het wel nodig 
is, en nog eens een kwart (25%) die het niet zeker weet. 

De getallen veranderen, misschien niet verrassend, 
afhankelijk van of dit aan een vrouw of man wordt 
gevraagd – een kwart (25%) van de vrouwelijke 

werknemers is van mening dat rapporteren over 
de loonkloof noodzakelijk is, vergeleken bij slechts 
19% van hun mannelijke collega’s. Het is ook iets 
populairder onder jongere leeftijdsgroepen – meer 
dan een kwart (28%) van de 25-34-jarigen is er 
voorstander van, vergeleken met slechts 16% van de 
55-plussers. 

Als we naar de verschillende landen kijken, is de steun 
voor de wetgeving het hoogst in Frankrijk, waar een derde 
(32%) van de werknemers denkt dat er gerapporteerd 
moet worden over de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen, op de voet gevolgd door Zwitserland, waar 
29% voorstander is. Werknemers in Nederland zijn het 
minst geneigd te geloven dat het noodzakelijk is (8%), 
gevolgd door het VK (14%), ondanks de wetgeving die 
daar recent in werking is getreden. 

Voor de diverse sectoren geldt  dat  de werknemers 
in de financiële dienstverleningssector het meest 
geneigd zijn te zeggen dat rapportage over de 
loonkloof nodig is in hun bedrijf (30%), op de 
voet gevolgd door de werknemers in de IT- en 
telecommunicatiesector (27%). Daarentegen zijn 
werknemers in de publieke sector aanzienlijk minder 
geneigd te vinden dat het noodzakelijk is (9%). 

 1 2017 Report on equality between men and women in the EU - http://www.eubusiness.com/news-eu/womens-pay.83sl

Werknemers die van mening zijn dat 
er een noodzaak is voor rapportage 
over de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen in hun organisatie 

14%
29%
23%
26%

8%

25%
32%

23%



Geschoold  
voor de toekomst



ADP Workforce View in Europe 2018  19

Het vertrouwen in de eigen vaardigheden blijft afnemen 

Nu innovatieve technologieën, nieuwe ideeën en 
moderne strategieën  ons   werk steeds veranderen 
is er ook voortdurend behoefte aan nieuwe 
vaardigheden. Om bij te blijven, dienen werkgevers 
en werknemers hun vaardigheden steeds op peil te 
houden, om in te kunnen spelen op toekomstige 
behoeften. Ons onderzoek toont echter aan dat dit 
misschien niet snel genoeg gaat, nu slechts 83% 
van de werknemers er gerust op is dat zij over de 
vaardigheden beschikken om succesvol te zijn in hun 
werk - een daling van 1%-punt ten opzichte van vorig 
jaar en een zorgwekkende daling van 6%-punten ten 
opzichte van 2016. 

De afname van het vertrouwen is zichtbaar in de 
meeste onderzochte landen. Spaanse werknemers 
hebben wederom het meeste vertrouwen in hun 
vaardigheidsniveau (89%), ondanks een daling van 
2%-punten ten opzichte van vorig jaar. Aan het andere 
uiterste hebben Nederlandse werknemers het minste 
vertrouwen (78%), een forse daling van 6%-punt ten 
opzichte van vorig jaar en van 14%-punt ten opzichte 
van 2016. 

Vrouwelijke werknemers hebben minder vertrouwen 
in hun vaardigheden dan hun mannelijke collega's 
(81% tegen 85%), terwijl werknemers de neiging 
hebben om minder vertrouwen te hebben naarmate zij 
ouder worden. Bijvoorbeeld, de groep 45-54-jarigen 
laat met 79% het laagste vertrouwen in de eigen 
vaardigheden zien, in tegenstelling tot 86% onder de 
16-24-jarigen. Dit zou te maken kunnen hebben met 
het feit dat deze laatstgenoemden pas kort geleden 
hun school of universiteit hebben verlaten, en meestal 
– maar niet altijd - beter overweg kunnen met nieuwe 
technologieën en meer ontvankelijk zijn voor nieuwe 
manieren van werken. 

Professionals in de IT- en telecommunicatiesector 
laten  wederom het grootste vertrouwen in de eigen 
vaardigheden zien (88%), hoewel ook dit vertrouwen 
met 3%-puntenis gedaald, wat erop duidt dat zelfs 
techneuten worden ingehaald door het tempo van 
werkplekveranderingen.

Werknemers die denken dat ze de vaardigheden hebben om te slagen
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De toekomst is geautomatiseerd 

Zal een robot mijn werk overnemen? De robots één stap voorblijven
Je kunt het in 2018 niet hebben over vaardigheden zonder 
het te hebben over de kwestie van automatisering. Nu in 
een reeks sectoren  artificiële intelligentie (AI) en robotica 
in hoog tempo worden ingezet, maken veel werknemers 
zich begrijpelijkerwijs zorgen over wat dit voor hun 
toekomst op de werkplek betekent. Sterker nog, bijna 
een derde (28%) van de Europese beroepsbevolking zegt 
dat zij bezorgd zijn dat hun werk op enig moment in de 
toekomst geautomatiseerd zal worden. 

Dit gezegd hebbende, slechts weinig respondenten 
denken dat deze verandering nu op handen is - slechts 
een op de vijftig (2%) vreest dat hun baan binnen één 
jaar geautomatiseerd of door een robot vervangen zal 
worden. Het aantal dat denkt dat dit binnen vijf jaar zal 
gebeuren, stijgt echter naar 15%, en meer dan een kwart 
(28%) schat in dat dit ongeveer tien jaar zal duren. 

Er is een aantal grote verschillen tussen de landen - 
Italiaanse werknemers maken zich de meeste zorgen 
over automatisering; 40% van de werknemers in Italië 
denkt dat hun werk op enig moment in de toekomst 
geautomatiseerd zal worden. Werknemers in het VK zijn 
ook meer bezorgd dan het gemiddelde (32%), terwijl 
slechts een vijfde van de Zwitserse (20%) en Poolse 
(20%) werknemers denkt dat dit de komende jaren  
zal gebeuren. 

De zorgen met betrekking tot automatisering zijn groter 
in de jongere leeftijdsgroepen, nu bijna vier op de tien 
(39%) 16-24-jarigen zich zorgen maken dat hun werk zal 
worden geautomatiseerd, in tegenstelling tot slechts 18% 
van de 55-plussers. Dit komt mogelijk door het feit dat zij 
nog aan het begin van hun loopbaan staan en een groter 
deel van hun werkzame leven nog voor zich hebben, 
maar het laat wel duidelijk zien dat de impact van AI zich 
al stevig in het hoofd van jongeren heeft genesteld.

Werknemers in de financiële dienstverlening maken zich 
de meeste zorgen over automatisering - 44% vreest dat 
hun baan binnen de komende tien jaar zal  verdwijnen 
terwijl, aan het andere uiteinde van de schaal, slechts 
17% van de werknemers in het onderwijs en 19%  
van de werknemers in de architectuur, techniek en bouw 
denkt dat hun werk binnenkort door een machine zal 
worden uitgevoerd. 

Nu zo veel werknemers vanwege de technologie 
overtollig of herplaatst worden, zal het her- en 
bijscholen van de beroepsbevolking ertoe bijdragen 
dat zij over de vaardigheden beschikken waar de 
nieuwe wereld van werk om vraagt. Het is daarom 
bemoedigend dat meer dan een derde van de 
respondenten (37%) zegt dat hun organisatie dit reeds 
doet, en nog eens 15% denkt dat hun werkgever dit 
van plan is. Dit betekent echter dat bijna de helft 
(48%) van de werknemers het vooruitzicht heeft dat 
hun vaardigheden in de nabije toekomst vervangen 
zullen worden als hun werkgever niet snel tot actie 
overgaat. 

Werkgevers in Italië zijn het meest geneigd om 
hun werknemers te herscholen (66%), terwijl die in 
Zwitserland daar het minst toe geneigd zijn (31%). 
Van alle sectoren zijn de werkgevers in de IT en 
telecommunicatie het meest vooruitstrevend voor 
wat betreft het bijscholen van werknemers met het 
oog op een geautomatiseerde toekomst (61%). 

Hoe snel denken werknemers dat hun werk 
geautomatiseerd zal worden?
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Gegevensbescherming 

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) 
in de Europese Unie  van kracht worden, waarmee 
een grotere verantwoordelijkheid komt te rusten 
op organisaties om de gegevens van werknemers 
en klanten te beschermen en hun privacy te 
eerbiedigen. Maar zijn werkgevers er wel klaar voor? 
Op Europees niveau geven de bevindingen aan van 
niet – iets meer dan drie op de tien (31%) Europese 
werknemers zeggen dat zij er niet zeker van zijn 
dat hun werkgever hun persoonsgegevens op een 
veilige en verantwoorde manier heeft opgeslagen. 
Van deze 31% denkt 16% dat de systemen van 
hun bedrijf kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen of 
datalekken, 8% dat zij geen zeggenschap hebben 
over hun persoonsgegevens en 8% dat hun 
organisatie te veel gegevens over hen bewaart, 
zonder hun toestemming.

Franse werknemers maken zich de meeste zorgen 
over hun gegevens - 43% van de Fransen is er niet 
zeker van dat hun persoonsgegevens op een veilige 
of verantwoorde manier worden opgeslagen. In 
Nederland ligt dit op 24%. Vanuit een sectoraal 
perspectief maken werknemers in de IT en 
telecommunicatie zich de meeste zorgen over de 
veiligheid van hun gegevens (35%), mogelijk omdat 
zij het meeste inzicht hebben in de achterliggende 
technologie en de potentiële risico's. 

Werknemers denken dat hun persoonsgegevens 
niet op een veilige en verantwoorde manier 
worden bewaard omdat…

Systemen 
kwetsbaar zijn voor 
cyberaanvallen of 

datalekken

Zij geen zeggenschap 
hebben over de 

gegevens die zij over 
hen bewaren

Zij vinden dat de 
organisatie te veel 
gegevens over hen 

bewaart, zonder hun 
toestemming

16% 8% 8%



Werknemers betrokken 
en productief houden 
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Een organisatie is de optelsom van haar mensen. 
Daarom moeten werkgevers investeren om ervoor te 
zorgen dat hun werknemers niet alleen gemotiveerd 
zijn om hun werk te doen, maar ook om dit werk 
goed te doen; en zelfs boven de verwachtingen 
uit te stijgen. Hoewel er meerdere factoren zijn die 
ertoe bijdragen dat werknemers gemotiveerd zijn, 
blijven salaris en beloning van doorslaggevend 
belang. Ze worden door bijna de helft (47%) van de 
respondenten genoemd als de belangrijkste drijfveer. 
Dit percentage, dat sinds 2016 niet is veranderd, 
geeft blijk van de onveranderlijke kracht van salaris 
om een emotionele betekenis en context aan arbeid 
te geven. 

Geld is echter geenszins de enige drijfveer, en het is 
interessant om te zien dat meer dan de helft van de 
groep (53%) het niet als hun grootste drijfveer noemt. 
Voor deze respondenten is de werk-privé balans 
van doorslaggevend belang - het wordt genoemd 
door meer dan een vijfde (22%) van de werknemers, 
tezamen met contacten met collega's (21%), hoewel 
beide zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar (van 
respectievelijk 28% en 30%). Het is opvallend om 
te zien dat vrouwen minder gemotiveerd zijn door 
geld dan mannelijke werknemers (45% tegen 50%), 
en meer gemotiveerd worden door niet-geldelijke 
voordelen, zoals werk-privé balans (24% tegen 20%) 
en contacten met collega's (24% tegen 18%). 

Er is echter nog steeds een verontrustende minderheid 
(6%) van werknemers in Europa die zegt dat niets 
hen motiveert of bindt; dit is een lichte stijging ten 
opzichte van 2017 (5%) en loopt op tot 8% onder 
werknemers in het VK. Werknemers in Polen worden 
het meest gemotiveerd door geld (58%), terwijl de 
Zwitsers er het minst door worden gemotiveerd (35%). 
De werk-privé balans wordt in Frankrijk het meest 
gewaardeerd (26%), terwijl Poolse werknemers dit het 
minst waarderen (15%). En werknemers in Polen zullen 
het minst geneigd zijn om zich iets van de contacten 
met collega's aan te trekken (15%), in tegenstelling 
tot 30% in Nederland.

Het vinden van de motivatiebalans 

Een organisatie is de 
optelsom van haar 
mensen� Daarom 
moeten werkgevers 
investeren om ervoor 
te zorgen dat hun 
werknemers niet 
alleen gemotiveerd 
zijn om hun werk te 
doen, maar ook om 
dit werk goed te doen

“

”
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The future is automated 

03

22%

21%

12%

CONTACTEN 
MET COLLEGA'S

05 –
VAKANTIEGELD

02 GOEDE WERK-PRIVÉ 
BALANS

01
47%
SALARIS EN 
BELONING

18%

04 COMPLIMENTEN 
EN ERKENNING 
DOOR HET 
MANAGEMENT 

De belangrijkste motivatie- en betrokkenheid bevorderende 
factoren in Europa



ADP Workforce View in Europe 2018  25

Het productiviteitsprobleem 

Als een van de belangrijkste aanjagers van 
economische output en succes, is productiviteit voor 
alle bedrijven een belangrijk aandachtspunt. Het is 
echter niet makkelijk om het beste uit je personeel 
te halen. Slechts iets minder dan een kwart (23%) van 
de werknemers zegt dat hun werkplek hen in staat 
stelt om ‘altijd' op hun productiefst te zijn en minder 
dan de helft (46%) zegt dat dit ‘meestal’ het geval is. 
Dit betekent dat meer dan één  op de vijf (22%) zegt 
dat zij slechts ‘soms’ op hun productiefst kunnen zijn, 
terwijl een op de tien (10%) zegt dat dit ‘zelden’ of 
‘nooit’ het geval is. 

De grootste productiviteitsproblemen doen zich 
voor in het VK, waar 13% van de werknemers zegt 
dat zij ‘zelden’ of ‘nooit’ maximaal productief zijn, 
samen met Duitsland, waar het cijfer op 11% ligt. 
Ondertussen hebben werknemers in Polen de minste 
problemen met productiviteit (6%). 

Vanuit een sectoraal perspectief, doet het probleem 
zich het meest voor in de verkoop-, media- en 
marketingsector, waar meer dan een derde (36%) van 
de werknemers zegt dat zij niet in staat zijn om hun 
productiviteit te maximaliseren. Dit wordt gevolgd 
door werknemers in de gezondheidssector (33%) en 
in de detailhandel, horeca en vrijetijdssector (32%), 
terwijl werknemers in de kunst- en cultuursector het 
minst geneigd zullen zijn om dit een probleem te 
vinden (23%). 
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De drie grootste productiviteitsremmende factoren 
geven meer inzicht: slecht management blijkt het 
meest voorkomende probleem te zijn, genoemd door 
bijna één op de vijf (19%) respondenten. Dit werd 
gevolgd door inefficiënte systemen en processen 
(18%) en trage en inefficiënte technologie (15%), die 
ook de output van medewerkers beperken. 

We zien wederom een aantal opvallende verschillen 
tussen de afzonderlijke landen. Slecht management 
zal bijvoorbeeld zeer waarschijnlijk een probleem 
zijn in Polen (25%), terwijl Spaanse werknemers 
het meest worstelen met inefficiënte systemen en 
processen (22%) en Italiaanse werknemers met trage 
technologie (20%). Op andere terreinen zullen de 
Fransen het meest geneigd zijn om te klagen over te 
veel geplande vergaderingen (15%) en de Engelsen 
zullen het meest geneigd zijn om te zeggen dat hun 
productiviteit door stress wordt beïnvloed (12%). 

Ondanks wijdverbreide berichten over de schadelijke 
effecten van sociale media en persoonlijke technologie 
voor de productiviteit, noemt slechts 6% van de 
Europese werknemers websites, zoals Facebook, als 
productiviteit remmend en slechts 5% zegt dat hun 
persoonlijke telefoon voor te veel afleiding zorgt. Dit 
loopt echter op tot 16% onder de 16-24-jarigen, bijna 
drie keer zo veel als het gemiddelde. Aan de andere 
kant zullen oudere werknemers het meest geneigd 
zijn om te zeggen dat niets op de werkplek hen afleidt 
(37%), bijna twee keer zo veel als het gemiddelde (22%).

De productiviteit lijdt onder slecht management

22% 
van de werknemers 
kent geen 
productiviteitsremmende 
factoren op hun 
werkplek

Grootste productiviteits- remmende factoren 
in Europa
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Gestrest Europa 

Het is makkelijk om stress over het hoofd te zien als 
inherent aan het leven in een drukke werkomgeving, 
maar te veel stress kan voor werkgevers tot ernstige 
problemen leiden, zoals een lagere productiviteit en 
betrokkenheid en een hoger verzuim. Het is daarom 
verontrustend dat bijna een op de vijf Europese 
werknemers (18%) zegt dagelijks aan stress te 
worden blootgesteld, een stijging van 5%-punten ten 
opzichte van vorig jaar. Nog verontrustender is het feit 
dat drie op de tien (30%) Europese werknemers zich 
zo gestrest voelen dat zij overwegen om van baan te 
veranderen, oplopend tot 37% onder de werknemers 
onder de 35 jaar. 

In Polen, het meest gestreste land, zegt meer dan een 
kwart (27%) van de werknemers dat zij dagelijks aan 
stress blootstaan, gevolgd door 20% van de Franse 
en Britse werknemers. Werknemers in Italië zullen 

echter het meest geneigd zijn om te zeggen dat 
stress hen ertoe beweegt ander werk te zoeken - een 
ruime 40% zegt dat dit het geval is, twee keer zo veel 
als in Nederland en Zwitserland (20%). Sterker nog, 
Nederland lijkt de minste problemen te hebben met 
stress - slechts een op de tien (10%) werknemers zegt 
zich dagelijks gestrest te voelen. 

Een blik op specifieke demografische gegevens leert 
dat stress lijkt af te nemen naarmate werknemers 
ouder worden - meer dan een derde (37%) van de 
16-24-jarigen overweegt om vanwege stress van baan 
te veranderen, in tegenstelling tot slechts 17% van de 
55-plussers. Vanuit het oogpunt van geslacht, lijken 
vrouwen vaker last te hebben van stress bijna één op 
de vijf (19%) zegt zich dagelijks gestrest te voelen, in 
tegenstelling tot 16% van hun mannelijke collega's. 

Stressniveaus in Europa

Dagelijks MaandelijksWekelijks Nooit
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15% 46% 28% 11%
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Geestelijk welzijn veronachtzaamd door werkgevers 

Hoewel stress slechts één aspect van geestelijk 
welzijn is, zijn er vele andere aspecten die van invloed 
kunnen zijn op de prestaties, betrokkenheid en 
motivatie van werknemers op het werk. Maar hoeveel 
werkgevers nemen maatregelen om een proactieve 
benadering geestelijke gezondheid op de werkplek 
te bevorderen? 

De bevindingen laten zien dat er nog vooruitgang 
te boeken is - 14% van de respondenten denkt dat 
hun bedrijf geen enkele interesse heeft voor hun 
geestelijk welzijn en net iets meer dan een derde 
(34%) zegt dat hun bedrijf weinig interesse heeft (een 
score van tussen de 1 en 4 op een 10-puntenschaal). 
Hiertegenover staat dat bijna de helft (46%) zegt dat 
hun werkgever zich er wel voor interesseert (een score 
die tussen de 6 en 10 ligt), terwijl slechts 6% zegt dat 
hun werkgever ‘zeer geïnteresseerd’ is. 

Bestudering van de gemiddelde scores leert dat 
de houdingen in Europa sterk uiteenlopen, met 
een maximale score van 6,14 in Nederland (waar 
werknemers het meest geneigd zijn om te denken 
dat hun bedrijf interesse heeft voor hun geestelijk 
welzijn) en een laagste score van slechts 3,87 in Polen, 
ver onder het Europese gemiddelde van 5,47. Sterker 
nog, bijna een derde van de Poolse werknemers 
denkt dat hun werkgever geen enkele interesse heeft 
voor hun geestelijk welzijn, bijna vijf keer zo veel als in 
Nederland en Zwitserland (7%). 

Interessant genoeg zijn oudere werknemers het 
minst geneigd om te denken dat hun werkgever zich 
om hun geestelijk welzijn bekommert - 16% van de 
55-plussers denkt dat , in tegenstelling tot 11% van de 
werknemers in de jongste leeftijdsgroep.
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Wat betekent dit voor HR?

The Workforce View 2018 schept in meerdere opzichten 
het beeld van een werkomgeving met één been in de 
toekomst en  één been in het verleden. Aan de ene 
kant passen organisaties en werknemers zich razendsnel 
aan, gebruikmakend van nieuwe technologieën om hun 
werkzaamheden en manier van werken te veranderen. 
Daartegenover staat dat wij veel van dezelfde 
mens- en managementgerelateerde problemen zijn 
tegengekomen die werkgevers al jarenlang teisteren en 
die een rem op de vooruitgang kunnen zijn als ze niet 
worden aangepakt.

Discriminatie is een belangrijk punt van zorg, nu een 
groot deel van de beroepsbevolking aangeeft vanwege 
leeftijd, geslacht of achtergrond nog steeds oneerlijk 
te worden behandeld op het werk. Met invoering van 
wetgeving om het probleem aan te pakken, is het van 
wezenlijk belang dat werkgevers hun eigen maatregelen 
doorvoeren en naleving daarvan afdwingen.. Een 
combinatie van werknemerstraining en -communicatie, 
de juiste processen en procedures én periodieke 
voortgangsbewaking zal de grondslag leggen voor een 
meer gelijkwaardige cultuur. 

Een ander hardnekkig probleem is de productiviteit, 
die de groei van ondernemingen en de economie 
mogelijk ernstig kan belemmeren. Een bijzonder punt 
van zorg is het feit dat slecht management genoemd 
wordt als de belangrijkste reden dat medewerkers niet 
in staat zijn om op hun productiefst te zijn, nog vóór 
talrijke andere factoren.. Aan de hand van formele 
ontwikkelingsprogramma's kunnen managers leren 
hoe ze op de verschillende behoeften in hun teams 
kunnen inspelen en inzien hoe ze effectief feedback en 
complimenten kunnen geven.

Stress blijft eveneens een punt van zorg dat we niet op zijn 
beloop kunnen laten. Welzijn op het werk is niet langer 
beperkt tot het stimuleren van lichamelijke oefening of 
gezonde eetgewoonten. Nu berichten ons bereiken 
over de toename van geestesziekten in Europa, moeten 
werkgevers zich ook actief gaan interesseren voor het 
geestelijk welzijn van hun werknemers. Dat betekent: 
open communicatielijnen tussen het management en 
medewerkers, werknemers de flexibiliteit geven die 
zij nodig hebben en het overwegen van meer formele 
regelingen, zoals Arboprogramma's en programma's ter 
ondersteuning van werknemers. 

Tot slot, met zoveel technologische veranderingen 
in het verschiet, is het investeren in vaardigheden 
essentieel. Het automatiseringsproces schrijdt 
voort en het ziet ernaar uit dat het alleen maar zal 
toenemen. Werknemers moeten niet alleen bereid 
zijn om met nieuwe technologieën te werken, maar 
moeten ook herschoold worden opdat hun werk 
niet overgenomen zal worden. Zonder de juiste 
investeringen in training en vaardigheden, zullen 
organisaties in de nabije toekomst waarschijnlijk in 
grote problemen komen. 

Het is kortom een uitdagende tijd voor HR- en HCM-
professionals, die een balans moeten zien te vinden 
tussen het managen van de bestaande problemen 
enerzijds en het leggen van de basis voor de 
langetermijnvisie anderzijds. Echter, wanneer we het 
hebben over automatisering en een gerobotiseerd 
personeelsbestand, dan biedt dit voor HR en HCM 
een unieke kans. Als de betekenis van  mens zijn  
op de werkplek verandert, is een meer menselijke 
aanpak belangrijker dan ooit. 

Het is belangrijker dan ooit voor bedrijven om 
hun mensen goed te kennen. Het is tijd om HR en 
HCM te behandelen als de poort naar inzicht in uw 
werknemers en hoe u hen beter kunt aanspreken. 
Door verder te kijken dan de nummers in spreadsheets 
en je mensen 'unboxed' te zien, kun je een werkplek 
bouwen die aan hun behoeften voldoet én je bedrijf 
echt succesvol laat zijn.
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