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Bedrijven lopen toptalent mis als werken
op afstand niet permanent wordt omarmd

Denkt u dat thuiswerken ook na
coronacrisis gemeengoed blijft?

Ja

89%

Nee

Weet ik niet

5%

6%

Organisaties kunnen in mindere
mate professioneel talent aantrekken wanneer ze geen ﬂexibele en
decentrale werkmodellen bieden*

53%

Als ik van baan zou wisselen, zou
ik alleen een functie accepteren
waarin het mogelijk is om ﬂexibel
en op afstand te werken*

41%

De overheid moet het recht op
ﬂexibel en op afstand werken
waarborgen*

13%

eens

oneens

eens

20%

oneens

44%
23%

eens

oneens

Werken op afstand tijdens de lockdown
heeft werk en privéleven verbeterd

Welke invloed heeft de coronapandemie volgens u al op uw
carrière gehad?

38%

30% 21%
Positief in het algemeen
(zoals meer ﬂexibiliteit,
betere prestaties)

Negatief in het algemeen
(zoals slechtere prestaties,
angst voor baanverlies)

Mijn persoonlijke leven is positief beïnvloed
doordat ik het afgelopen jaar vanuit huis
heb gewerkt

eens

35%

Hoe lang werkt u over het algemeen als u
thuiswerkt in vergelijking met op kantoor?

Tijdens de pandemie was forenzen
voor veel mensen niet meer nodig.
Waarvoor heeft u de tijd gebruikt
die u bespaarde door niet meer te
forenzen?

Ik werk thuis ongeveer
even lang als op
kantoor

12%

Om iets te doen wat ik leuk vind, zoals een hobby

12%

Om meer te slapen

15%

Om meer tijd met familie door te brengen

Hoe kunt u uw houding ten opzichte van werken op
afstand ná de coronacrisis het best omschrijven?

16% 63%
Ik wil graag weer iedere
dag op kantoor werken

Ik wil graag een hybride
model waarbij ik elke dag
kan kiezen of ik op afstand
of op kantoor werk

Aanpassingen in de bedrijfscultuur zijn nodig om het
emotionele welzijn van werknemers beter te ondersteunen

Hoe is uw mentaal welzijn in het algemeen
veranderd, vergeleken met een jaar geleden?

Hoe belangrijk is een bedrijfscultuur
voor u die geestelijk en/of lichamelijk
welzijn bevordert?

werd slechter

31%

40%

47%

Zeer
belangrijk

Een beetje
belangrijk

Hoezeer voelt u zich gesteund in het behouden van uw
werk/privéleven balans tijdens de coronacrisis?
Door uw manager

Door uw organisatie

21%

Zeer gesteund

39%
28%
8%
3%

Redelijk gesteund
Gesteund noch
niet gesteund
Redelijk weinig gesteund

Zeer weinig gesteund

21%

Zeer gesteund

35%

Redelijk gesteund
Gesteund noch
niet gesteund

31%
9%

Redelijk weinig gesteund

4%

Zeer weinig gesteund

Methodologie

Over Citrix

Citrix gaf opdracht aan OnePoll om tussen 02/02/21 en 15/02/21 een online enquête
uit te voeren onder 3.750 Europese kantoormedewerkers in het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Nederland, waaronder 500 respondenten uit
Nederland.

Citrix (NASDAQ:CTXS) bouwt veilige en uniforme workspace- technologie waarmee
organisaties het beste uit hun mensen kunnen halen en hen overal een consistente
werkomgeving kunnen aanbieden. Met Citrix krijgen gebruikers een soepele werkervaring en heeft IT een uniform platform om diverse technologieën in complexe
cloudomgevingen te beveiligen, te beheren en te controleren.

* Ontbrekende percentages betreffen respondenten die "eens noch oneens" of
"niet zeker" hebben geantwoord.
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