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werknemers
met zorgen
40%

30%

20%

41%

In de bouw is het aandeel werknemers dat zich zorgen
maakt het meest gestegen.

32%

In vijf jaar zijn gemiddeld twee keer zo veel werknemers zich zorgen gaan maken om het behoud van
hun baan.

22%

In de horeca is het aandeel werknemers dat zich zorgen
maakt al jaren laag.
Meer informatie?
Bijvoorbeeld hoe vaak werknemers
in úw sector zich zorgen maken
om baanbehoud?
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BEROEPSGROEPEN
TOP 5 MEESTE ZORGEN OM BAANBEHOUD
(53%)

metselaars, timmerlieden en andere bouwvakkers

(48%)

schilders

(44%)

verzekeringsagenten, makelaars, tussenpersonen e.d.

(42%)

postdistributiepersoneel

(42%)
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meer zorgen

drukkers en verwante functies

TOP 5 MINSTE ZORGEN OM BAANBEHOUD
(18%)

verpleegkundigen, ziekenverzorgenden

(19%)

geneeskundigen, tandartsen, dierenartsen

(20%)

kappers, schoonheidsspecialisten

(20%)

koks, kelners, buffetbedienden

(21%)

docenten voortgezet onderwijs

BEZORGD
Werknemers die in de afgelopen 12 maanden
met een reorganisatie te maken hebben gehad,
maken zich vaker zorgen om baanbehoud dan
werknemers die geen reorganisatie hebben
meegemaakt.
Bijna de helft van de werknemers met een
slechte gezondheid maakt zich zorgen om
baanbehoud.

geen reorganisatie
reorganisatie

NIET BEZORGD

23%
60%

slechte gezondheid 49%

51%

goede gezondheid 35%
zeer goede gezondheid

65%
24%

Werknemers die zich zorgen maken om baanbehoud vinden interessant werk minder vaak
belangrijk. Werkzekerheid vinden zij juist
belangrijker.

76%

32%

Eén op de 3 werknemers die zich zorgen maakt
om de baan heeft naar ander werk gezocht.

Werknemers met zorgen om baanbehoud
hebben meer behoefte aan opleiding, maar
worden minder gestimuleerd om zich te
ontwikkelen.

77%

40%

gestimuleerd door leidinggevende 67%
behoefte aan opleiding 59%

75%
1 sfeer
2 werkzekerheid 65%
3 leidinggevende 62%
58%
4 gezond werk
51%
5 salaris
48%
6 interessant werk
37%
7 mogelijkheid om te leren
31%
8 reisafstand
28%
9 deeltijd kunnen werken
24%
10 zelf werktijden kunnen bepalen
13%
11 thuis kunnen werken

19%

77% gestimuleerd door leidinggevende
45% behoefte aan opleiding

sfeer 1
leidinggevende 2
53%
interessant werk 3
gezond werk 4
52%
52%
werkzekerheid 5
46%
salaris 6
39%
mogelijkheid om te leren 7
28%
deeltijd kunnen werken 8
25%
reisafstand 9
22%
zelf werktijden kunnen bepalen10
12%
thuis kunnen werken11
76%

57%

De cijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op de NEA-Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. De NEA is een grootschalig representatief onderzoek naar de werksituatie, inzetbaarheid en
gezondheid van Nederlandse werknemers, bekeken door de ogen van werknemers. De NEA wordt jaarlijks uitgevoerd door TNO en CBS. De NEA is de vinger aan de pols van Nederlandse
werknemers. Meer informatie over het onderzoek en resultaten van de NEA vindt u op www.monitorarbeid.nl/NEA. Deze factsheet is tot stand gekomen in samenwerking met het CBS.

