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De gevolgen van de COVID-19-pandemie zullen de 
inrichting van de werkplek veranderen op een wijze die 
nog jarenlang van invloed zal zijn op de bedrijfsvoering. 
Volgens Gartner “heeft COVID-19 een ontwrichtende 
invloed gehad op iedere organisatie,” en deze ontwrichting 
zal leiden tot negen belangrijke veranderingen in de wijze 
waarop gewerkt wordt.

Deze veranderingen hebben in de eerste plaats te 
maken met de verschuiving van werken met persoonlijke 
aanwezigheid naar werken op afstand. Dit laatste 
vereist meer werknemersgegevens, een flexibel 
personeelsbestand en veerkracht bij het plannen van 
de werkplekken. Bedrijven zullen eveneens beoordeeld 
worden op hun reactie op COVID-19, en bedrijven die 
beschouwd worden als mensonterend voor hun personeel 
kunnen in de toekomst problemen krijgen bij het vinden 
van bekwame arbeidskrachten.

9 voorspellingen voor de 
toekomst van werk in het 
post-COVID-tijdperk

“Nu HR-professionals zich voorbereiden 
op de schakeling van reactiemodus 
naar herstel en vernieuwing, kunnen ze 
deze negen voorspellingen gebruiken 
als input bij het bepalen van hun 
strategie. HR-professionals kunnen nu 
actie ondernemen voor het vormgeven 
van hoe de toekomst in het post-
COVID-19-tijdperk eruit gaat zien 
voor hun organisatie.”

— Gartner, “Negen voorspellingen  
voor de toekomst van werk in het 
post-COVID-tijdperk”

Overzicht van de werktrends in het post-COVID-19-tijdperk

• Toename van werken op afstand

• Grotere verzameling van gegevens

• Werkgever als sociaal vangnet

• Uitbreiding van het flexibele 
personeelsbestand

Bron: Gartner
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Versnelde trends Nieuwe effecten Slingerbewegingen

• Scheiding van kritische 
vaardigheden en kritische rollen

• Vermenselijking 
(en ontmenselijking) 
van werknemers

• Opkomst van nieuwe 
topwerkgevers

• Verschuiving van ontwerpen 
met het oog op efficiëntie naar 
ontwerpen met het oog op 
veerkracht

• Toenemende complexiteit van 
de organisatie
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Gartner, 9 voorspellingen voor de toekomst van werk in het post-COVID-tijdperk, HR-onderzoeksteam, 14 mei 2020
Deze grafiek is gepubliceerd door Gartner, Inc. als onderdeel van een groter onderzoeksdocument en dient in de context van het gehele document 
te worden beoordeeld. Het Gartner-document is op verzoek verkrijgbaar bij Zendesk.

Klik hier voor een gratis exemplaar van het volledige rapport.
Meer informatie over Zendesk.

Onze belangrijkste aandachtspunten 
van het rapport:
• Nu bijna de helft van de werknemers (48%) op afstand 

werkt, is het van essentieel belang om met hen verbonden 
te blijven. Zendesk is uw partner bij het ervoor zorgen dat 
werknemers de middelen hebben die ze nodig hebben om 
te kunnen slagen.

• Van werkgevers wordt verwacht dat zij als sociaal 
vangnet dienen. Hierdoor wordt transparantie en sterke 
communicatie van het grootste belang voor het winnen 
van het vertrouwen van werknemers.

• Meer werkgevers zullen op per opdracht gecontracteerde 
krachten gaan vertrouwen voor het invullen van open 
plekken. Zendesk biedt Light Agent-hulpmiddelen en 
kennisbanksoftware om het inwerken te versnellen.

• COVID-19 zal tot vele fusies en overnames leiden, 
waardoor de bedrijfsgrootte toeneemt en een grotere 
behoefte ontstaat aan eenvoudig te implementeren, 
flexibele servicesoftware.

Meer dan 150.000 klanten  
(en dat aantal groeit)
Zendesk is een bedrijf dat service vooropstelt en CRM-
softwareoplossingen ontwikkelt voor support, sales en 
communicatie om klantrelaties te verbeteren. Wij vinden 
dat een krachtige, innovatieve klantervaring voor elk bedrijf 
haalbaar moet zijn, of het nu gaat om grote ondernemingen of 
start-ups en ongeacht grootte, branche en ambitie. Zendesk 
heeft meer dan 150.000 klanten, die actief zijn in honderden 
sectoren en meer dan 30 verschillende taalgebieden. Zendesk 
heeft een hoofdkantoor in San Francisco en vestigingen over 
de hele wereld. Meer informatie op www.zendesk.nl.

Percentage van op afstand werkende werknemers, voor en na de pandemie
Prognose
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Soms

Nooit48%  
werkt op 
afstand

30%  
werkt op 
afstand

100%

19%
10%

29%

20%

52%
70%

50%

0%
Voor de pandemie Na de pandemie

Bron:  Gartner, webinar-enquête: de COVID-19-crisis: waar u staat in vergelijking met uw collega‘s (n = 421 HR-professionals, 2 april 2020), 
2020 Gartner: enquête: kostenbesparing en ervaringen van werknemers (n = 4.535 werknemers), webinar-enquête: COVID-19: hoe 
finance professionals op de opkomende situatie reageren (n = 317 finance professionals, 26 maart 2020).

 Modellen op basis van de antwoorden op drie enquêtes van Gartner.
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