
 
 
 
Wereldwijd denken meer dan 62% van de logistiek en supply chain professionals dat de 

werkdruk in deze industrie hoger is dan in andere industrieën. Het aantal uren overwerk 

verschilt echter per regio. Respondenten uit Amerika en Azië geven aan dat ze gemiddeld 8,5 
uur per week overwerken. Europese respondenten geven aan gemiddeld 5 uur per week over 
te werken. In onderstaande tabel worden de verschillen per regio weergegeven.  
 
 
 

 
Aantal werkuren per 

week 
Contract 

Aantal werkuren 
per week 
Realiteit 

Verschil 

Azië 41.56 50.10 8.54 

Europa 42.24 47.16 5.18 

America 31.85 46.57 8.71 

Tabel 1:  Gemiddeld aantal werkuren per week – Contract vs. Realiteit (Regio’s) 

 
 
 
 
Ondanks deze resultaten ervaren maar 23% van de professionals wereldwijd regelmatig 
stress door het conflict tussen werk en andere afspraken. In onderstaande grafiek zijn de 
verschillen per regio zichtbaar. Respondenten geven zelfs aan dat de meeste werkgevers 

behulpzaam zijn bij het creeëren van een goede work-life balance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figuur 1 – De mate waarin stress wordt ervaren door het conflict tussen werk en 
andere afspraken (Wereldwijd en Regio’s) 

 
De zojuist besproken punten zijn de belangrijkste resultaten die naar voren komen uit 
Europhia Consulting’s global survey in de logistieke sector. Dit onderzoek is uitgevoerd in 
samenwerking met een aantal wereldwijde media partners.  

 
Deze survey heeft ook andere factoren die stress en de work-life balance beïnvloeden 
onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat wereldwijd drie factoren belangrijk zijn om de 
work-life balance te verbeteren, namelijk: 

- flexibele werktijden;  
- de mogelijkheid om  vanuit huis te werken;  
- een comfortabele werkplek.  

In de praktijk blijkt dat vooral de factoren flexibele werktijden, betaald zwangerschapsverlof 
en een comfortabele werkplek aanwezig zijn binnen bedrijven. Werkgevers bieden niet vaak 
de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Betaald zwangerschapsverlof is wereldwijd 
aanwezig binnen bedrijven omdat hier regels voor zijn vanuit overheden. 
 
 

Rank 
Belangrijkste factoren voor 
logistieke professionals 

Factoren aanwezig in bedrijven 

1 
Flexibele werktijden                        

24.46% 
Flexibele werktijden                                    

18.67% 

2 
Vanuit huis werken         

14.70% 
Betaald zwangerschapsverlof 

12.71% 

3 
Comfortabele werkplek   

11.05% 
Comfortabele werkplek             

12.14% 
Tabel 2 :Belangrijkste factoren professionals vs. factoren aanwezig in bedrijven – Wereldwijd 



In Azië is het belangrijk voor logistieke bedrijven om te overwegen werknemers de 
mogelijkheid te geven vanuit huis te werken en flexibele werktijden aan te bieden aangezien 

deze twee factoren van grote waarde zijn voor werknemers. In veel bedrijven in Azië worden 
deze mogelijkheiden nog niet aangeboden. 
In Europa zijn de factoren die belangrijk zijn voor werknemers aanwezig binnen veel 
bedrijven. Dit kan verklaren waarom werknemers in Europa minder stress ervaren dan 

werknemers in Azië en Amerika.  
 
In Amerika zijn flexibele werktijden en vanuit huis werken ook factoren die werknemers erg 
belangrijk vinden. Daarnaast hechten werknemers veel waarde aan een compacte werkweek. 
Veel Amerikaanse bedrijven bieden fitness abbonnementen aan maar dit wordt door 
werknemers niet als heel waardevol beschouwd. Verder is uit onze resultaten gebleken dat de 
mogelijkheid voor een sabbatical ook een belangrijke factor is waar logistieke bedrijven in 
Amerika rekening mee moeten houden.  
De verschillen tussen de drie onderzochte regio’s kunnen verklaard worden door de 
verschillen in cultuur, de waarde die men hecht aan work-life balance en de regels vanuit 
overheden.    
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillen tussen factoren die 
werknemers wereldwijd belangrijk vinden en factoren die wereldwijd aanwezig zijn in 
bedrijven.  
 

Figuur 2 – Verschil tussen belangrijke factoren werknemers en factoren aanwezig in 
bedrijven - Wereldwijd 
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Bedrijven die werknemers ondersteunen bij het bereiken van een goede work-life balance 
zullen concurrentievoordeel behalen bij het aantrekken en behouden van talent en ze zullen 
gezien worden als een “employer of choice”. Daarom is het belangrijk voor bedrijven om te 
overwegen de werknemers flexibiliteit aan te bieden met betrekking tot werlplek en het 
managen van werkdruk en tijd. Verder zijn er ook een aantal land-specifieke mogelijkheden 
die bedrijven kunnen gebruiken. Enkele voorbeelden zijn dat Chinese logistieke 
professionals het belangrijk vinden om een studie te kunnen volgen en Duitse logistieke 
professionals weer meer waarde hechten aan een sabbatical.  
 
Source: Europhia Consulting Global Career Motivation Survey. December, 2007. 
 
Europhia Consulting is an international recruitment and executive search company specialised in the logistics 
and supply chain industry. We have offices in Singapore covering the Asia Pacific region, and in the 
Netherlands covering Europe. For more information, please visit www.europhia.com.  
 
 
 
 


