
71%
De Poolse medewerkers vinden 
de 'mogelijkheid om flexibel te 
werken zonder vaste uren' het 
belangrijkst.

Download ons rapport voor meer inzichten en 
advies over hoe uw bedrijf de kantoormedewerker 
kan ondersteunen. Geschreven door Viola K. 
Kraus, psycholoog op het gebied van e werkplek 
van de toekomst
       www.sharp.nl/werkplek

Verenigd Koninkrijk

39%
'Collega’s fysiek te zien, in plaats 
van achter een scherm' is de 
populairste reden die medewerkers 
in Nederland opgaven om meer tijd 
op kantoor te willen doorbrengen.

37%
Op de vraag vanwege waarom de Duitse medewerker 
minder geneigd zouden zijn om op kantoor te 
werken, was 'gebrek aan geschikte technologie' de 
meestgekozen optie.

63%
van de medewerkers in het VK kozen 
de "mogelijkheid om vanuit overal te 
werken" als belangrijkste factor.

27%
In Zweden is 'meer mogelijkheden 
om te socialiseren' de meest 
waarschijnlijke reden om meer tijd op 
kantoor door te brengen. 

28%
De Spaanse medewerkers kozen 
'een verscheidenheid aan werk- en 
vergaderruimtes' als reden waarom zij 
meer tijd op een kantoor zouden willen 
doorbrengen.

27%
Het populairste antwoord in Italië 
op de vraag 'waarom zou je meer 
tijd op kantoor willen doorbrengen' 
was "toegang tot de nieuwste 
technologie".

87%
De 'mogelijkheid om collega's fysiek te 
ontmoeten en met hen samen te werken' 
is voor de Franse beroepsbevolking het 
belangrijkst geworden in vergelijking met de 
andere landen.
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*Onderzoek uitgevoerd door Censuswide voor Sharp onder 6018 kantoormedewerkers van MKB's (10-250 werknemers) in het VK, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Zweden, Italië en Polen.

Waar en hoe willen Europeanen 
na de pandemie werken?
Na meer dan een jaar werken op afstand onthullen nieuwe 
inzichten* van Sharp de post-pandemische houding ten 
opzichte van de terugkeer naar de werkvloer. Nu in de 
meeste landen, vaak nog in kleine groepen, weer terug naar 
kantoor gegaan wordt, is duidelijk te zien hoe de houding van 
medewerkers in Europa ten aanzien van de terugkeer naar 
kantoor verschilt.


