
Hoe leidinggevenden ervan uitgaan dat de creativiteit van hun organisatie nieuwe 
hoogten zal bereiken na de coronacrisis

Het tijdperk van 
hyperinnovatie



Dit laatste onderzoek suggereert dat 

leidinggevenden een rooskleurige werktoekomst 

verwachten, mogelijk gemaakt door technologie en 

aangewakkerd door de coronacrisis. Bijna negen 

op de tien leidinggevenden (88%) zeggen dat 

de recente uitrol en invoering van tools voor het 

nieuwe werken tot een sterke verbetering van de 

samenwerking binnen de organisatie heeft geleid, 

en 80% verwacht dat voor hun organisatie een fase 

van ‘hyperinnovatie’ zal ingaan onder invloed van 

‘tech-powered’ hybride werken, waardoor meer 

ideeën worden gegenereerd dan ooit.

Leidinggevenden zijn enorm positief over het 

potentieel van dit nieuwe werken. Maar het 

potentieel voor innovatie en samenwerking kan 

alleen worden gerealiseerd, in post-coronatijden, 

als leidinggevenden luisteren naar hun 

medewerkers en voor hen een ervaring creëren die 

echt voldoet aan hun verwachtingen en behoeften. 

En die verwachtingen hebben in de eerste plaats 

betrekking op echte verandering en echte 

flexibiliteit. 

Nu deze nieuwe fase aanbreekt, is het van cruciaal 

belang dat bedrijven zich vooral concentreren op 

zaken die medewerkers in staat stellen om optimaal 

en efficiënt te presteren en samen te werken, op 

kantoor en op afstand. Door het werkbeleid bij te 

sturen en te investeren in nieuwe technologieën, 

kunnen organisaties hun innovatie en groei verder 

stimuleren, wat vervolgens bij medewerkers tot 

meer creativiteit, productiviteit en betrokkenheid zal 

leiden.

Tim Minahan,  

Executive Vice President Business Strategy  

& CMO, Citrix

Innovatie – oftewel alles wat nodig is om nieuwe 

ideeën, processen of producten te creëren die 

leiden tot positieve, effectieve verandering – is de 

levensader van de kenniseconomie. Een cultuur van 

effectieve samenwerking is de drijvende kracht 

achter veel innovatie. Maar toen kantoren over 

de hele wereld de deuren moesten sluiten na de 

uitbraak van het coronavirus, werd samenwerken 

in de eerste plaats een virtuele aangelegenheid, 

mogelijk gemaakt door technologie. Wat zouden de 

gevolgen zijn voor de innovatie van organisaties?

In dit onderzoek wordt onderzocht welke impact de 

coronacrisis had op de innovatie van organisaties 

en of samenwerking echt zinvol en productief kan 

zijn wanneer mensen vanaf allerlei verschillende 

locaties aan de slag gaan. Verder werd gekeken 

naar de fase die hierna komt. Nu we de ergste 

crisis achter ons laten, keert een deel van de 

medewerkers terug naar kantoor. Hybride werken 

is echter een blijvertje. We wilden nagaan of 

leidinggevenden van bedrijven van plan zijn om zo 

mogelijk terug te keren naar hun oude manier van 

werken, of dat ze voor volledig nieuwe manieren van 

werken zullen kiezen. 

Het onderzoek Fieldwork by Citrix Work 2035, 

gepubliceerd in september 2020, heeft aangetoond 

dat het toekomstige werken er voor de meeste 

leidinggevenden uitziet als een wereld van ‘Powered 

Productives’, met sterke organisatiestructuren, 

gevoed door een bloeiende samenwerking tussen 

mensen en technologie. Veel medewerkers 

verwachten een meer gefragmenteerd landschap: 

een toekomst met ‘Platform Plugins’, waarin grote 

organisaties niet langer dominant zijn en veel 

functies worden vervangen door technologie.

Voorwoord
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Over het onderzoek



In ‘Het tijdperk van hyperinnovatie’ 

onderzoeken we creativiteit en 

samenwerking in een wereld van hybride 

werken en de rol van technologie bij 

het stimuleren van innovatie. In 2021 

voerde Citrix, in samenwerking met Man 

Bites Dog en Coleman Parkes Research, 

een onafhankelijk opinieonderzoek uit 

waarbij 1200 leidinggevenden werden 

geïnterviewd (functietitels waren Chief 

Executive Officer, Chief Finance Officer, 

Chief Marketing Officer, Chief Technology 

Officer, Chief Operating Officer en Managing 

Director), die werkzaam waren in grote 

en middelgrote bedrijven (met meer dan 

250 werknemers in Europese markten en 

meer dan 500 werknemers in de VS). De 

respondenten waren gevestigd in de VS 

(400 respondenten), het VK (200), Frankrijk 

(200), Duitsland (200) en Nederland (200). 

Het onderzoek richtte zich op de volgende 

sectoren: financiële dienstverlening, 

gezondheidszorg en life sciences, 

technologie, professionele dienstverlening, 

productie en retail.

In dit hele onderzoek verwijst ‘medewerkers’ 

uitsluitend naar personen die computerwerk 

verrichten, niet naar werknemers in een 

fabriek of werkplaats. 
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Overzicht



van de leidinggevenden is van 
mening dat de HR-afdeling en 
de technische afdeling nog 
nooit zo nauw hebben 
samengewerkt als tijdens de 
pandemie.

Tijdens corona is de relatie tussen samenwerking en innovatie ingrijpend veranderd: 

persoonlijke samenwerking is niet langer een voorwaarde om tot nieuwe ideeën te komen. 

Tevens hebben nieuwe manieren van werken het samenwerkingsproces anders ingevuld.

De coronacrisis heeft de kenniseconomie ingrijpend 

veranderd, evenals de primaire manier waarop bedrijven 

groei proberen te bereiken.

Gemiddeld schrijven bedrijven bijna de helft van hun 

groei (45%) van het afgelopen boekjaar toe aan innovatie 

(nieuwe producten of services, nieuwe manieren van 

werken, invoering van nieuwe technologie). De invoering 

van nieuwe technologie is de meest invloedrijke 

groeifactor, goed voor gemiddeld 16% van de omzetgroei.

Innovatie wordt steeds belangrijker voor succes. 

Voor organisaties is dat een belangrijke reden om 

hun structuren en processen te organiseren rond 

innovatieve praktijken. Leidinggevenden geven 

prioriteit aan creativiteit en experimenten, waarbij 

medewerkers meer autonomie en meer processen 

krijgen om ideeën te bedenken.

Samenwerking krijgt een reboot

Innovatie stimuleert groei Land van innovatie

94
vindt dat meer digitale 
samenwerking ertoe leidt dat 
er meer verschillende 
stemmen uit de hele 
organisatie te horen zijn, en dat 
er een grotere verscheidenheid 
aan ideeën naar boven komt.

zegt dat de uitrol en invoering 
van tools voor het nieuwe 
werken tot een sterke 
verbetering van de 
samenwerking binnen de 
organisatie heeft geleid.

% 93 % 88 %

De meeste leidinggevenden vinden dat hun 

organisaties zeer flexibel en innovatief zijn 

(87%), dat deze ondersteund worden door de 

technologie die ze nodig hebben (89%), dat 

het management innovatie ondersteunt (87%) 

en dat medewerkers autonomie krijgen (76%).

Het afgelopen jaar heeft innovatie naar schatting 678 

miljard dollar aan omzetgroei opgeleverd in de 

sectoren en markten uit ons onderzoek.

Investeren in innovatie werpt vruchten af. Uit ons 

onderzoek blijkt dat 1% meer uitgeven aan innovatie, 

leidt tot (naar schatting) 1,95% hogere totale inkomsten.
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Leidinggevenden hebben hoge verwachtingen voor een bloeiende nieuwe manier van werken 

door middel van technologie nu we na corona meer hybride gaan werken. Ze verwachten meer 

dan een lichte verschuiving, ze verwachten ingrijpende veranderingen. En alleen de meest 

innovatieve organisaties zullen overleven.

Het tijdperk van hyperinnovatie breekt aan

van de leidinggevenden 
verwacht dat hun organisatie 
na corona een fase van 
‘hyperinnovatie’ zal ingaan, 
onder invloed van 
‘tech-powered’ hybride 
werken, waardoor meer ideeën 
worden gegenereerd dan ooit.

80
denkt dat hybride werken 
een compleet nieuw 
werkmodel wordt, dat de 
kenniseconomie ingrijpend 
zal veranderen.

denkt dat de grootste 
overlevingskansen zijn 
weggelegd voor organisaties 
die zich snel kunnen 
aanpassen.

% 80 % 82 %

Het verwachte succes na corona zal alleen worden gerealiseerd als leidinggevenden echt 

flexibele, innovatieve benaderingen hanteren rondom werk en ervoor zorgen dat medewerkers 

alle middelen krijgen om te ontdekken en creëren. Verder moeten leidinggevenden voorkomen dat 

ze een personeelsbestand ‘met twee snelheden’ creëren.

Wordt het tijdperk van hyperinnovatie werkelijkheid?

van de leidinggevenden vreest 
dat hybride werken zal leiden 
tot twee categorieën 
medewerkers: een meer 
bevoorrechte groep 
medewerkers op kantoor en 
een minder bevoorrechte 
groep medewerkers thuis.

75
denkt dat beleid dat aanzet 
tot samenwerking en 
gewaarborgde toegang tot 
informatie, ongeacht locatie, 
belangrijk wordt voor de 
innovatie in hun organisatie 
na corona.

is van mening dat betrouwbare, 
effectieve technische 
samenwerkingstools de sleutel 
zullen zijn tot succesvolle 
innovatie in een hybride 
werkmodel.

% 87 % 86 %

Overzicht 7



Inleiding



Investeren in innovatie 

Uit ons onderzoek blijkt dat, ondanks alle 

coronadruk, bijna de helft van de organisaties 

(49%) de investeringen in innovatie heeft 

verhoogd ten opzichte van de periode vóór 

corona, en dat slechts een op de vijf organisaties 

de investeringen heeft verlaagd (21%). De rest is 

blijven investeren op hetzelfde niveau.

 

Deze investering in innovatie werpt vruchten 

af. Uit ons onderzoek blijkt dat 1% meer 

uitgeven aan innovatie, leidt tot (naar 

schatting) 1,95% hogere totale inkomsten.1

De coronacrisis heeft de 
kenniseconomie ingrijpend 
veranderd, evenals de primaire 
manier waarop bedrijven groei 
proberen te bereiken. 

Om te overleven, hebben bedrijven in alle 

sectoren en markten hun manier van werken 

moeten veranderen, nieuwe technologie 

moeten implementeren en nieuwe 

manieren van werken moeten toepassen. 

In veel gevallen waren deze gedwongen 

veranderingen en versnelde transformaties 

een belangrijke drijfveer voor groei.

In de nieuwe kenniseconomie  
stimuleert innovatie groei

Investeren in innovatie

van de organisaties heeft 
de investeringen verhoogd

49%

heeft de investeringen 
verlaagd

Ongewijzigd

21%

30%

1%
meer uitgeven
aan innovatie

hogere totale
inkomsten

1,95%
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Innovatie stimuleert groei 

Het voorbije boekjaar waren het vooral 

innovatie-gerelateerde factoren, zoals de 

invoering van nieuwe technologie, nieuwe 

producten en diensten en nieuwe manieren 

van werken, die bij organisaties tot groei 

hebben geleid. Leidinggevenden zijn 

van mening dat de invoering van nieuwe 

technologie de meest invloedrijke groeifactor 

is geweest, goed voor gemiddeld 16% van de 

omzetgroei.

Ter vergelijking: traditionelere methoden om 

groei te stimuleren, zoals het werven van 

nieuwe klanten, het betreden van nieuwe 

markten en extra marketingactiviteit, waren 

minder belangrijk.

Groeifactoren: aandeel van de totale omzetgroei van de organisatie waar elke factor verantwoordelijk voor is

Uitrol van nieuwe technologie

Verwerven van nieuwe cliënten/klanten

Betreden van nieuwe markten

Extra marketingactiviteit

Nieuwe partnerschappen

Fusies en overnames

Andere groeifactoren

Nieuwe producten en/of services

Nieuwe manieren van werken

16%

14%

14%

12%

12%

11%

10%

4%
6%
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Innovatieboost per markt3

VS

Het afgelopen jaar heeft innovatie naar 
schatting 678 miljard dollar aan omzetgroei 
opgeleverd in de sectoren en markten van 
ons onderzoek.²

$ 463 mld
VK

$ 93 mld

Duitsland

$ 40 mld
Frankrijk

$ 35 mld
Nederland

$ 29 mld
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Land van 
innovatie
Innovatie wordt steeds belangrijker voor succes. Voor organisaties 
is dat een belangrijke reden om hun structuren en processen te 
organiseren rond innovatieve werkwijzen.

Deel 1



Innovatie in organisaties gebeurt niet per 

ongeluk. Innovatie vereist de juiste structuren, 

ondersteunende technologie en genoeg tijd en 

ruimte voor creativiteit en het bedenken van 

ideeën. Deze ingrediënten zijn ook cruciaal voor 

succes in een hybride werkomgeving. 

We hebben leidinggevenden gevraagd 

om zelf een oordeel te vellen over het 

innovatieniveau van hun organisatie. We 

kwamen tot de vaststelling dat de kans om 

een technologie-infrastructuur aan te treffen 

die flexibel werken ondersteunt, groter is bij 

organisaties die innovatie centraal stellen; wij 

gebruiken voor dergelijke organisaties het 

woord ‘hyperinnovatief’. Zij zullen ook eerder 

mensen aannemen die creatief denken en met 

andere ideeën komen dan mensen die altijd 

vasthouden aan de regeltjes. Ook zijn dergelijke 

organisaties beter uitgerust om werkwijzen en 

processen snel aan te passen.

13Deel 1 – Land van innovatie



Mate van innovatie

De ingrediënten van innovatie

Matig innovatief: 
Innovatie is belangrijk voor mijn 
organisatie en waar mogelijk 
proberen we ruimte te maken voor 
nieuwe ideeën

Mijn organisatie heeft duidelijke kanalen en formele 
processen voor samenwerking tussen afdelingen (bijv. 
detachering naar andere functies, multidisciplinaire teams)

Als een medewerker een nieuw idee bedenkt, is er een 
duidelijk proces voor hoe hij/zij dit kan delen met de rest 
van de organisatie

Mijn organisatie neemt liever mensen aan die creatief 
denken en met ongebruikelijke ideeën komen dan mensen 
die altijd vasthouden aan regels

Mijn organisatie ondersteunt experimenteren en mogelijke 
mislukking en moedigt medewerkers aan om van hun 
fouten te leren

Het hogere management en de afdelingsmanagers 
coachen medewerkers bij het bedenken van nieuwe 
ideeën en creëren een omgeving die aanzet tot creativiteit

Medewerkers krijgen regelmatig de gelegenheid om tijd te 
besteden aan creatief denken en innovatie (bijv. hackathons of 
‘vrije tijd’ om aan hun eigen favoriete projecten te werken)

56 %

Hyperinnovatief: 
Innovatie staat centraal in mijn 
organisatie en het bedenken van 
nieuwe ideeën is een 
fundamenteel onderdeel van wat 
we doen

32 %

In beginstadia qua innovatie: 
Innovatie is nog maar pas een 
aandachtspunt in mijn organisatie 
en nieuwe ideeën bedenken is een 
recent verschijnsel bij ons

Hyperinnovatief

89% 88% 77%

84% 85% 77%

85% 85% 59%

86% 84% 69%

84% 75% 61%

75% 74% 51%

Matig innovatief

12

In beginstadia 
qua innovatie

%
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Gen Z-medewerkers een van de belangrijkste 

aspecten van de organisatiecultuur is 

(significant genoemd door 83%).4

Aan de andere kant van de schaal vinden 

maar zeer weinig leidinggevenden dat hun 

organisatie worstelt met de traditionele 

obstakels voor creativiteit en innovatie, zoals 

bureaucratie of gebrek aan samenwerking. 

Ons onderzoek toont ook aan dat er een 

verband bestaat tussen organisaties die 

succesvol zijn en organisaties die over 

dergelijke innovatiestructuren beschikken. 

Bijvoorbeeld: 90% van de organisaties die 

het afgelopen boekjaar hun omzet hebben 

kunnen verhogen, heeft een leiding die 

innovatie ondersteunt, terwijl 84% van de 

organisaties met een omzetdaling een leiding 

heeft die innovatie ondersteunt.

Wendbaarheid wordt mainstream

Een wendbare, innovatieve benadering van 

werken is niet langer een voorrecht voor 

de technologiesector. Leidinggevenden 

van diverse pluimage vinden dat ze hun 

medewerkers een hoge mate van vrijheid 

en ondersteuning bieden om creatief te zijn, 

zowel op het gebied van technologie als 

leiderschap.

Bijna negen op de tien leidinggevenden zijn 

ervan overtuigd dat hun organisatie over de 

technologische infrastructuur beschikt om 

flexibel werken en een snelle bijsturing van 

de manier van werken mogelijk te maken 

(89%), en over een leiderschapsteam dat 

innovatie een warm hart toedraagt en 

medewerkers aanmoedigt om problemen op 

creatieve manieren te benaderen (87%). 

Meer dan driekwart van de leidinggevenden 

(76%) is van mening dat ze hun medewerkers 

een hoge mate van autonomie geven als het 

gaat om de taken die ze het eerst doen, en 

hoe. Dit is bemoedigend, rekening houdend 

met het feit dat het Fieldwork by Citrix 

The Born Digital Effect onderzoek heeft 

aangetoond dat autonomie voor Millennial- en 

15Deel 1 – Land van innovatie
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De coronacrisis heeft de retail onder grote druk gezet om te 
transformeren en retailorganisaties lopen voorop op het gebied van 
innovatie. Aan de andere kant van het spectrum staat de professionele 
dienstverlening, een sector die nauwelijks druk ondervindt om 
bedrijfsmodellen anders in te richten.

Specifiek gevraagd naar medewerkers met bureautaken, zegt 96% van de 
leidinggevenden in de retail dat bij hen de technologische infrastructuur 
aanwezig is om flexibel werken mogelijk te maken en snel nieuwe 
manieren van werken in te voeren. 90% zegt dat hun management 
innovatie ondersteunt. 83% geeft medewerkers veel autonomie. 

Tegelijkertijd blijven organisaties in de professionele dienstverlening 
achter: slechts 77% heeft een management dat innovatie ondersteunt en 
slechts 68% geeft medewerkers een hoge mate van autonomie. 

De race naar wendbaarheid in de retail

In mijn organisatie krijgen medewerkers veel autonomie als het gaat om de 
taken die ze als eerste doen en op het vlak van de manier waarop (per sector)

Retail

Financiële dienstverlening

Productie

Gezondheidszorg

Professionele dienstverlening

T/M/T
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Samenwerking 
krijgt een reboot
Tijdens corona is de relatie tussen samenwerking en innovatie ingrijpend 
veranderd: persoonlijke samenwerking is niet langer een voorwaarde om 
tot nieuwe ideeën te komen. En nieuwe manieren van werken hebben het 
samenwerkingsproces anders ingevuld.

Deel 2



Vóór corona zei 89% van de 

leidinggevenden dat het merendeel van hun 

kantoormedewerkers uitsluitend op kantoor 

werkte. Op het hoogtepunt van de pandemie 

was dit nog maar 3%: bijna iedereen met 

bureauwerk werkte volledig op afstand of in 

een hybride variant waarbij werken op kantoor 

werd gecombineerd met werken op afstand. 

Voor organisaties betekende dit dat ze hun 

manier van samenwerken moesten aanpassen. 

Hun medewerkers vonden nieuwe manieren om 

samen te werken. Dit heeft geleid tot nieuwe 

vormen van succesvolle, door technologie 

mogelijk gemaakte samenwerking: 88% van 

de leidinggevenden geeft aan dat de uitrol en 

invoering van nieuwe tools de samenwerking 

van de organisatie sterk heeft verbeterd.  

De coronacrisis heeft een sterkere band 

gecreëerd tussen de ‘mensen’ en de 

‘technologische’ kant van de organisatie, 

wat heeft geresulteerd in een synergie die 

de werknemerservaring kan verbeteren en 

aanleiding kan geven tot nieuwe werkmodellen: 

94% van de leidinggevenden zegt dat HR en IT 

nu nauwer samenwerken dan ooit.

We kunnen ook dieper ingaan op hoe 

de samenwerking is verbeterd door de 

verschuiving van persoonlijk naar virtueel. Meer 

dan negen op de tien leidinggevenden (93%) 

vindt dat meer digitale samenwerking ertoe 

leidt dat er meer verschillende stemmen te 

horen zijn, uit de hele organisatie, en dat er een 

grotere verscheidenheid aan ideeën naar boven 

komt. De gebruikelijke communicatiepatronen 

zijn op de schop gegaan en digitale kanalen 

hebben het delen van informatie gemakkelijker 

gemaakt. Medewerkers die eerder moeite 

hadden om direct contact te leggen met het 

management, worden nu wel gehoord: 85% van 

de leidinggevenden is van mening dat ze tijdens 

de coronacrisis ideeën hebben gehoord van 

een meer diverse groep medewerkers.

Part 2 - Collaboration rebooted 18Deel 2 – Samenwerking krijgt een reboot



Crisisgestuurde aanpassing heeft niet alleen  
de organisatie zelf veranderd, maar ook  
de mentaliteit van medewerkers. Zij zien nu 
waar ze echt toe in staat zijn. Ze weten dat  
ze zich kunnen aanpassen en kunnen innoveren 
op alle niveaus. Leidinggevenden moeten 
nu uitzoeken hoe ze deze energie het beste 
kunnen benutten, kanaliseren en aanmoedigen, 
in plaats van onbedoeld terug te keren naar 
vroegere processen die innovatie en de nieuwe 
mindset in de weg kunnen staan.” 

 
Amy Haworth, Senior Director, Employee 
Experience, Citrix

“
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Innovatieve infrastructuur 

Om de organisatie aan het hybride werken aan 

te passen, hebben de meeste leidinggevenden 

niet alleen nieuwe manieren van werken en 

processen (80%) en nieuwe technologische 

tools en infrastructuur (70%) ingevoerd, 

maar ook nieuwe welzijnspraktijken voor 

medewerkers (63%). En bijna de helft (48%) 

pakt de werving en selectie nu anders aan. 

Anderzijds heeft in deze periode slechts 

42% van de bedrijven en organisaties hun 

investeringen in R&D verhoogd. In sommige 

sectoren liggen de cijfers nog lager: slechts 

25% van de productiebedrijven heeft meer 

geïnvesteerd in R&D. Het is duidelijk dat veel 

organisaties hun innovatie-inspanningen 

richten op het transformeren van medewerkers en 

technologie, en niet zozeer op het ontwikkelen van 

nieuwe producten en diensten voor klanten. 

De toevloed aan innovatieve benaderingen, 

bijvoorbeeld experimenteren met nieuwe manieren 

om medewerkers tevreden en betrokken te 

houden en het aanpassen van technologische 

infrastructuren, processen en werkwijzen, wijst 

erop dat volstrekt anders wordt omgegaan 

met de manier van werken. De kenniseconomie 

is ingrijpend veranderd en leidinggevenden 

hebben hun innovatie-inspanningen gericht op 

modernisering. Ze willen bijvoorbeeld hun digitale 

transformatie versnellen of meer flexibiliteit 

creëren om beter voorbereid te zijn op onvoorziene 

gebeurtenissen en kansen. 

Focusgebieden voor innovatie, per sector

92% 82% 76% 56% 62%

78% 72% 63% 56% 46%

84% 72% 66% 47% 42%

72% 65% 58% 44% 25%

80% 67% 59% 44% 42%

75% 62% 54% 40% 34%

[% met een toename]
Nieuwe 

werkwijzen en 
processen

Nieuwe 
technische 

tools en 
infrastructuur

Nieuwe 
welzijnsprak-

tijken voor 
personeel

Investeren in 
R&D

Nieuwe vormen 
van werving en 

selectie

Retail

Productie

Financiële dienstverlening

Professionele dienstverlening

Technologie/media/
telecommunicatie

Gezondheidszorg
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Creativiteitspieken onder senior 

leidinggevenden 

Vier van de vijf leidinggevenden (80%) 

zeggen dat de extra vrije tijd die ze tijdens 

corona hadden, geleid heeft tot creatievere 

ideeën. Anderzijds zijn er maar weinig 

personen die vinden dat de stress van het 

runnen van een organisatie tijdens een crisis 

een negatieve impact op hun creativiteit 

heeft: slechts 4% geeft aan dat hun 

creativiteit verstoord is als gevolg van een 

burn-out of de noodzaak zich te concentreren 

op fundamentele bedrijfsprincipes. 

De impact van corona op de samenwerking

Innovatievere organisaties geven eerder aan dat de samenwerking 
tijdens corona is toegenomen.

Hyperinnovatief Matig innovatief In beginstadia qua 
innovatie

Meer samenwerking

44%

38%

22%
30%

19% 19%

26%
43%

59%

Minder samenwerking Samenwerking ongewijzigd

Samenwerking op afstand gedijt in 

hyperinnovatieve organisaties

Innovatievere organisaties hebben hun 

samenwerking beter kunnen aanpassen 

aan een wereld van werken op afstand. 

Zeer innovatieve organisaties zullen eerder 

zeggen dat corona de samenwerking positief 

heeft beïnvloed (44%) dan negatief (26%), 

terwijl matig innovatieve organisaties en 

organisaties die nog in de beginstadia staan 

qua innovatie, eerder zullen aangeven dat de 

samenwerking tijdens corona is afgenomen.
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Ook is de impact op de samenwerking niet in 

alle sectoren even groot. In de zorg zegt 58% 

van de organisaties dat de samenwerking 

tijdens corona is toegenomen en slechts 23% 

zegt dat de samenwerking is afgenomen. 

Onder productiebedrijven is er bij slechts 

16% van de bedrijven een toename van de 

samenwerking waargenomen en zegt 54% 

dat corona een negatieve impact op de 

samenwerking heeft gehad. 

58% 72%

46% 59%

35% 56%

16% 34%

36% 48%

38% 46%

Retail

Productie

Financiële dienstverlening

Professionele dienstverlening

Technologie/media/
telecommunicatie

Gezondheidszorg

Meer samenwerking Meer innovatie

De impact van de pandemie op samenwerking en innovatie, per sector
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Het tijdperk van 
hyperinnovatie  
breekt aan
Nu we de crisis voorzichtig achter ons laten, kijken leidinggevenden uit naar een bloeiende nieuwe 
manier van werken door middel van technologie. Meer dan een lichte verschuiving verwachten ze 
ingrijpende veranderingen. En alleen de meest innovatieve organisaties zullen overleven.

Deel 3



Leidinggevenden denken dat de 

kenniseconomie nooit meer hetzelfde zal 

zijn. Vier van de vijf (80%) gaan ervan uit dat 

we na corona een volledig nieuw werkmodel 

zullen hebben. 82% denkt dat de grootste 

overlevingskansen zijn weggelegd voor 

organisaties die zich snel kunnen aanpassen. 

Er zullen bedrijven zijn die het minder 

goed zullen doen in de race naar innovatie 

en succes. Toch verwacht 80% van de 

leidinggevenden dat hun organisatie een 

fase van hyperinnovatie5 zal doormaken 

dankzij hybride werken ondersteund door 

technologie, waardoor ze meer ideeën zullen 

genereren dan ooit. 

Werken in de toekomst

Hoe ziet dit ‘nieuwe werkmodel’ eruit en 

waarom zijn senior leidinggevenden er zo 

van overtuigd dat dit model een vruchtbare 

basis voor nieuwe ideeën wordt? De gegevens 

schetsen een beeld van een diverser 

personeelsbestand, ingrijpend veranderde 

manieren van werken, extra flexibiliteit 

voor medewerkers en een verbeterde 

technologische infrastructuur.

Een nieuwe kijk op werken

van de leidinggevenden is van mening dat de HR-afdeling en de 
technische afdeling nog nooit zo nauw hebben samengewerkt 
als tijdens de pandemie.

zegt dat hun organisatie deze gelegenheid zal aangrijpen om te 
experimenteren met ingrijpende nieuwe manieren van werken 
en om medewerkers meer vrijheid en flexibiliteit te bieden. 

van de leidinggevenden zegt dat ze hun nieuwe technische tools 
en infrastructuur in de komende 12 maanden zullen uitbreiden.

85 %

84 %

70 %

Meer divers 
personeelsbestand

Radicale 
heroverweging

Technologie voor 
succes
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De terugslag

Productiviteit

Vóór corona

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tijdens corona Over 12 maanden 
(verwacht)

Behoud van medewerkers

Betrokkenheid onder medewerkers

Innovatie

Het percentage leidinggevenden dat hun organisatie als ‘uitstekend’ of ‘goed’ beoordeelt 

voor de volgende factoren (vóór corona, tijdens corona en over 12 maanden)

Leidinggevenden zijn bovendien van mening 

dat deze veranderingen zullen leiden tot 

significant meer snelheid tijdens het werken. 

Meer dan 90% van de leidinggevenden 

verwacht dat hun organisatie over twaalf 

maanden een goede of uitstekende mate van 

productiviteit, betrokkenheid en behoud van 

medewerkers en innovatie zal hebben, een 

score die hoger is dan vóór of tijdens corona.
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Per sector

Per regio

Leidinggevenden in de zorg beoordeelden hun organisatie 
vóór corona relatief slecht op factoren zoals innovatie, 
betrokkenheid en behoud van medewerkers, maar dit 
werd tijdens corona gaandeweg beter en voor over twaalf 
maanden verwachten ze extreem hoge scores. 

Gezondheidszorg
Leidinggevenden in de financiële dienstverlening 
beoordeelden hun organisatie relatief goed vóór corona, 
maar merkten dat de score op het gebied van 
productiviteit, innovatie, betrokkenheid en 
personeelsbehoud afnam tijdens corona. In twaalf 
maanden tijd verwachten ze hogere niveaus te bereiken 
dan ooit te voren. 

Financiële dienstverlening

Professionele dienstverleners hebben tijdens corona een 
aanzienlijke klap gekregen, met slechts 54% die hun 
organisatie omschrijft als ‘goed’ of ‘uitstekend’ wat 
innovatie betreft (72% vóór corona), en 62% beoordeelt 
hun organisatie als ‘goed’ of ‘uitstekend’ wat 
betrokkenheid van medewerkers betreft tijdens corona 
(83% vóór corona). Wel verwachten ze een enorme 
toename in de komende twaalf maanden. 

Professionele dienstverlening

Bedrijven en organisaties in de VS hebben tijdens corona 
een daling gezien van hun productiviteit, innovatie, 
betrokkenheid en behoud van medewerkers, maar 
verwachten een hogere score na corona: 79% omschreef de 
betrokkenheid van medewerkers als ‘goed’ of ‘uitstekend’ 
vóór corona, 61% tijdens corona, en maar liefst 89% over 
twaalf maanden. 95% van de leidinggevenden verwacht 
een sterke productiviteit in het komende jaar, vergeleken 
met 68% tijdens corona en 86% vóór corona. 

VS

In Europa zijn ze iets positiever over de prestaties van hun 
organisatie vóór corona, maar ook zij zagen een daling 
tijdens de pandemie: 73% van de leidinggevenden vond 
hun innovatie ‘zeer goed’ of ‘uitstekend’ vóór corona, 
tijdens corona was dit nog maar 68%, en 94% van de 
leidinggevenden denkt over twaalf maanden sterke 
resultaten te mogen verwachten.

Europa

Productiebedrijven zagen een aanzienlijke daling: slechts 
54% omschreef hun personeelsbehoud als ‘goed’ of 
‘uitstekend’ tijdens corona. Vóór corona was dit nog 82%, 
maar ze verwachten de komende twaalf maanden sterk 
verbeterde resultaten te zien. 

Productie
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Aanpak gericht op innovatie 

Nu leidinggevenden inzetten op hervorming 

van de organisatie in de veronderstelling de 

productiviteit en de betrokkenheid en het 

behoud van hun medewerkers te verbeteren, 

willen ze zich het komende jaar focussen op 

nieuwe producten en diensten. Bijna zeven 

op de tien leidinggevenden (69%) willen de 

komende twaalf maanden hun investeringen 

in R&D verhogen, 28% blijft op het huidige 

investeringsniveau en slechts 3% gaat minder 

investeren. Om de echte vruchten van het 

nieuwe werken te kunnen plukken, moeten 

leidinggevenden zich richten op talent en 

de opbouw van vaardigheden, processen 

en tools blijven verbeteren en tijd en geld 

besteden aan de ontwikkeling van nieuwe 

producten en diensten voor klanten.
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Leidinggevenden zijn optimistisch over 
de toekomst, maar is dit optimisme wel 
gerechtvaardigd? Alle signalen wijzen op 
een krappe arbeidsmarkt en veranderende 
verwachtingen bij werknemers. Voor organisaties 
betekent dit dat ze het ongeschreven contract 
met hun werknemers anders moeten invullen. 

Meer dan ooit tevoren zijn medewerkers op 
zoek naar een gezonde balans tussen werk en 
privé, en werkomgevingen die echt voldoen aan 
hun persoonlijke behoeften en verwachtingen. 
Leidinggevenden kunnen het zich niet veroorloven 
om snel tevreden te zijn.

Wanneer we de crisis achter ons laten, krijgen 
we ongetwijfeld een nieuwe kijk op productiviteit, 
de betrokkenheid van medewerkers en andere 
belangrijke factoren. Maar zonder zorgvuldige 
aandacht en goed beheer is die nieuwe kijk 
misschien niet wat leidinggevenden verwachten. 

Succes en snelheid zijn zeker mogelijk, maar niet 
zonder te luisteren naar wat medewerkers (en 
de verschillende generaties medewerkers) echt 
willen. Eén ding is zeker: wat werknemers van hun 
werkgever verwachten, is voorgoed veranderd.

Kate Stemle, Senior Well-being Manager, Citrix

“
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Wordt het tijdperk 
van hyperinnovatie 
werkelijkheid?
Leidinggevenden hebben enorm positieve verwachtingen 
voor het hybride werken na corona. Maar deze 
verwachtingen zullen alleen worden gerealiseerd als 
organisaties op een echt flexibele, innovatieve manier 
te werk gaan, op basis van wat medewerkers willen en 
rekening houdend met toekomstige uitdagingen.

Deel 4



Ondanks hun optimisme voor de komende twaalf 

maanden beseffen leidinggevenden wel degelijk 

dat er een aantal mogelijke valkuilen zijn. Driekwart 

vreest dat hybride werken zal leiden tot twee 

categorieën medewerkers: een meer bevoorrechte 

groep medewerkers op kantoor en een minder 

bevoorrechte groep medewerkers thuis, onder 

invloed van de nabijheid (of afwezigheid) van senior 

managers en betere technologie. Verder is het 

niet ondenkbaar dat de bestaande ongelijkheid 

nog meer wordt bevestigd, bijvoorbeeld doordat 

vrouwen meer zorgtaken op zich nemen dan 

mannen en daardoor vaker op afstand en flexibel 

werken. 

Het coronavirus en werken op afstand mogen dan 

in veel organisaties de samenwerking hebben 

verbeterd, maar wanneer medewerkers niet 

allemaal even snel terugkeren naar kantoor kan 

het een hele uitdaging worden om de bereikte 

samenwerking en innovatie in stand te houden. 

Zo denkt driekwart van de leidinggevenden dat 

brainstormen praktisch onmogelijk is in een hybride 

werkomgeving. 

Vanuit het management wordt daarom gekeken 

naar beleid, tools en processen die medewerkers 

dichter bij elkaar brengen, waar ze zich maar 

bevinden. Bijna negen op de tien leidinggevenden 

(87%) denkt dat beleid dat aanzet tot samenwerking 

en gewaarborgde toegang tot informatie, ongeacht 

locatie, belangrijk wordt voor de innovatie in hun 

organisatie na corona. Een vergelijkbaar percentage 

(86%) is van mening dat betrouwbare, effectieve 

technische samenwerkingstools de sleutel zullen 

zijn tot succesvolle innovatie in een hybride 

werkmodel. Dit wordt voor de meest innovatieve 

organisaties waarschijnlijk het belangrijkste 

aandachtspunt: 90% van de hyperinnovatieve en 

matig innovatieve organisaties denkt dat deze tools 

belangrijk zullen zijn, vergeleken met 62% van de 

organisaties die nog in de beginstadia staan qua 

innovatie. Bijna twee derde van de organisaties 

(64%) experimenteert met technologie zoals 

virtual reality (VR) en augmented reality (AR) om 

medewerkers efficiënt te laten samenwerken vanaf 

verschillende locaties. 

Leidinggevenden zijn zich ook bewust van het 

gevaar van burn-out bij medewerkers die zich 

moeten aanpassen aan nieuwe werkmodellen, 

maar velen nemen maatregelen: 77% biedt 

medewerkers tools en advies om er even tussenuit 

te gaan wanneer de organisatie zich aanpast aan 

het nieuwe werken na de coronacrisis. Opnieuw 

zijn het de innovatievere organisaties die deze 

stappen als eerste zullen zetten: slechts 49% van 

de organisaties met prille innovatieplannen helpt 

medewerkers om even de stekker eruit te trekken, 

vergeleken met 79% van de matig innovatieve 

organisaties en 82% van de hyperinnovatieve 

organisaties.

Belangrijkste factor voor 
innovatie na corona, per 
sector6

Financiële dienstverlening Divers personeelsbestand (89%)

Gezondheidszorg

Professionele dienstverlening

Productie

Retail

Technologie/media/
telecommunicatie

Mix van beschikbare workspaces voor verschillende taken (94%)

Divers personeelsbestand (84%)

Investeren in hybride werken (93%)

Duidelijke platforms en processen voor het delen van ideeën (95%)

Beleid dat samenwerking aanmoedigt en toegang tot alle 
informatie garandeert, ongeacht locatie (93%)
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We kunnen een cultuur van innovatie handhaven 
wanneer ‘op afstand’ in de eerste plaats 
betrekking heeft op locatie, niet op interactie. We 
moeten het creatieve werk, zoals brainstormen 
en whiteboarden, vertalen naar een virtuele 
ervaring. En we moeten de informele creatieve 
katalysatoren die zich voordoen bij rechtstreeks 
contact, vertalen naar de virtuele wereld. Dit 
betekent dat spontane gesprekken mogelijk 
moeten blijven, ondanks de afstand, en dat we 
tijdens een virtuele lunch of vrijdagmiddagborrel 
moeten kunnen praten over het project waar we 
mee bezig zijn, ook al werkt iedereen vanaf een 
andere locatie. Leidinggevenden die hun teams 
een minder strakke structuur opleggen, creëren 
uiteindelijk ruimte voor innovatie. In die ruimte 
kunnen medewerkers dan samen iets zinvols 
bereiken, wat vervolgens alleen maar meer 
energie, tevredenheid en inspiratie genereert 
om verder te kunnen innoveren. In een hybride 
omgeving kunnen we onze persoonlijke tijd 
samen zo inrichten dat we onze innovatie verder 
aanwakkeren en de samenwerking tussen 
verschillende functiegebieden verbeteren, met 
genoeg tijd en ruimte om te spelen.

Donna Kimmel, EVP en Chief People Officer, 
Citrix

“
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Tot slot



De kenniseconomie zal er na deze 

crisisperiode compleet anders uitzien. 

Het hybride werken, ondersteund door 

technologie, is een nieuw werkmodel 

dat nieuwe kansen creëert om het 

innovatievermogen, de creativiteit en de 

betrokkenheid van medewerkers te verhogen, 

en al het vroegere te overtreffen. 

De coronacrisis heeft bewezen dat 

persoonlijke samenwerking niet langer 

essentieel is voor het succesvol genereren 

van ideeën. Leidinggevenden waren minder 

tijd kwijt aan woon-werkverkeer of reizen 

en hielden tijd over om na te denken. Er 

is een groter aantal stemmen gehoord en 

organisaties geven hernieuwde aandacht aan 

de werknemerservaring. Ze hopen dat deze 

positieve aspecten in de komende twaalf 

maanden verder geconcretiseerd zullen 

worden en zullen leiden tot een succesvolle 

wereld van werken op afstand gecombineerd 

met persoonlijke samenwerking. 

Er is genoeg reden tot optimisme. Nieuwe 

werkmodellen en samenwerkingstechnologie 

hebben het potentieel in zich om de innovatie 

te stimuleren. Flexibel, gedistribueerd werken 

kan een meer divers personeelsbestand en 

grotere betrokkenheid onder medewerkers 

mogelijk maken, twee belangrijke factoren 

voor het genereren van ideeën. Technologie 

kan mensen door nieuwe processen en 

gedragingen sturen, in nieuwe richtingen, 

en mechanismen bieden voor het genereren, 

delen en concretiseren van nieuwe ideeën. 

Maar wanneer we het echte hybride werken 

uitrollen, zullen leidinggevenden zorgvuldig 

moeten luisteren naar hun medewerkers 

en werkervaringen moeten ontwerpen 

die aansluiten op de verwachtingen. De 

crisis heeft niet alleen de manier van 

werken veranderd, maar ook de manier van 

denken van medewerkers. Medewerkers 

hebben meer mogelijkheden dan ooit en 

zullen niet erg geneigd zijn om bij een 

organisatie te blijven die niet biedt wat ze 

willen. Leidinggevenden hebben misschien 

een positieve indruk, maar het gevaar van 

werknemers die massaal ander werk zoeken 

dreigt. 

Ons onderzoek heeft aangetoond dat 

innoveren een aanzienlijke commerciële 

impact heeft. Organisaties die hun 

medewerkers in staat stellen om beter 

te presteren, ondersteund door de 

juiste technologie en werkmodellen, 

manoeuvreren zich in een gunstige positie 

voor de komende jaren. 
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FIELDWORK: Onderzoek en verhalen om onze manier van 

werken te transformeren – bekijk hier 

RAPPORT: The Born Digital Effect: Young workers and the 

new knowledge economy – bekijk hier 

RAPPORT: Work 2035: Hoe mensen en technologie op nieuwe 

manieren gaan werken – bekijk hier 

RAPPORT: The critical case for employee experience: Apply 

three principles to fuel EX that unlocks your organization’s 

potential – download hier

E-BOOK: Werken op afstand: Een gids voor leidinggevenden 

die nieuwe normen willen verkennen in de wereld van werken 

op afstand – download hier 

Verder lezen
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1. Dit werd berekend door de relatie te onderzoeken 

tussen de procentuele stijging van de omzetgroei en de 

procentuele stijging van de investering in innovatie in de 

afgelopen twaalf maanden (voor de organisaties die deel 

uitmaken van ons onderzoek).

2. Deze berekening is gebaseerd op de organisaties in de 

steekproef die het afgelopen jaar een omzetgroei hadden. 

Dit werd berekend aan de hand van de groeisnelheid 

van deze organisaties en het deel van de groei dat 

ze toeschrijven aan innovatie, geëxtrapoleerd om 

representatief te zijn voor het hele scala aan organisaties 

binnen deze sectoren en markten.

3. Om de gegevens betrouwbaarder te maken, werden 

individuele landcijfers berekend op landniveau met 

behulp van de gemiddelde scores voor elk land. Als 

zodanig zijn ze geen gewogen gemiddelde van het totaal 

en komt het totaal van de individuele landen opgeteld dus 

niet overeen met het totaalcijfer.

4. https://www.citrix.com/nl-nl/fieldwork/flexible-work/

5. De definitie van ‘hyperinnovatie’ die aan de respondenten 

werd voorgelegd, was ‘extreem hoge mate van innovatie 

en snelle generatie van nieuwe ideeën’.

6. De percentages tonen het aandeel leidinggevenden in 

deze sector dat deze factor belangrijk vond.

Eindnoten
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