
Onkostenbeheer in tijden 
van inflatie: hoe verbeter je 
de werknemerservaring

Zorgen over 
persoonlijke financiën

Moeilijke 
processen

De arbeidstevredenheid 
zou kunnen toenemen 

door

Automatisering 
kan helpen

67 %
van de werknemers maakt zich 

zorgen over hun persoonlijke 
financiën nu de kosten van 

levensonderhoud blijven stijgen

44%

van de beslissingsbevoegden 
zegt dat de nieuwe hybride 
werkomgeving ertoe heeft 

geleid dat werknemers 
uitgaven te laat declareren

38%

van de werknemers 
zegt kleinere bedragen 

niet te declareren 
vanwege tijdrovende 
onkostenprocessen

De thuiswerk 
discussie

33%

van de werknemers is van 
plan meer tijd op kantoor 

door te brengen om de 
eigen energierekening te 

verlagen

47 %
van de werknemers 

worden aangemoedigd 
om thuis te werken 
om te besparen op 

elektriciteits- en 
gasrekeningen

56%

Loonsverhoging/
hoger salaris

51%

van de werknemers vreest 
dat uitgestelde vergoedingen 
gevolgen zullen hebben voor 

hun persoonlijke financiën

64%

van de beslissingsbevoegden 
beschikt over technologie om 
gemakkelijk wijzigingen aan te 
brengen in hun onkostenbeleid

43 %
van de werknemers 

vreest dat ingewikkelde 
onkostenprocessen hun 

productiviteit beïnvloeden

45%

Flexibele 
werktijden

48%

van de werknemers vreest 
financieel verlies door niet-

ingediende declaraties

58%

van de beslissingsbevoegden 
zegt dat digitale tools 

hen helpen om uitgaven 
effectiever te beheren

13%

van de werknemers weet 
niet wat ze wel/niet kunnen 

declareren

36%

Vierdaagse 
werkweek

Wat kunt u doen om de ervaring van werknemers te 
verbeteren en tegelijkertijd processen te vereenvoudigen

1. 2. 3.
Bedenk een duidelijk 

onkosten- en 
factuurbeleid en zorg 

voor trainingen

Creëer een positieve 
bedrijfscultuur waarin 
transparantie en open 
communicatie wordt 

aangemoedigd

Gebruik een 
geautomatiseerde oplossing 

voor onkostenbeheer 
die inefficiënties helpt 

verminderen

SAP Concur gaf Coleman Parkes de opdracht om te spreken met 750 HR-beslissers, 750 financiële beslissers en 2.500 
werknemers die regelmatig reizen voor hun werk in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, Italië, België, Nederland, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Finland en Zweden om de uitdagingen van onkosten te onderzoeken tegen de achtergrond 
van de crisis rond de kosten van levensonderhoud. Het onderzoek werd uitgevoerd in juli/augustus 2022. Leer meer op concur.nl


