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WIE WERKT (WAAR)?
Op locatie of thuis

Wie werkt waar?

Begin 2021 werkte 51% van de werknemers uitsluitend op locatie, 14% zowel thuis als op locatie
en 35% uitsluitend thuis.

Werknemers in de zorg, horeca, bouw en vervoer
werkten veel op locatie. Vooral werknemers in de
financiële dienstverlening, de ICT en het openbaar
bestuur werkten (deels) thuis.
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Waarom werken op locatie?

Hoeveel werken we thuis?

Ruim 86% van de werknemers die (deels) op locatie
werkt kan niet anders dan op locatie werken, 8% wil
liever op locatie werken en 6% doet dat op verzoek
van de werkgever.

Werknemers die volledig vanuit huis werkten, deden
dat gemiddeld 33 uur per week. Werknemers die
zowel thuis als op locatie werkten, werkten gemiddeld 17 uur per week vanuit huis.
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NIET-WERKENDEN
Kennis en vaardigheden
Begin 2021 is 14% van de werknemers
van 2019 om uiteenlopende redenen
niet meer aan het werk. Iets meer dan
35% van deze groep is op zoek naar
een baan.
Van deze groep werknemers die nu niet
aan het werk zijn, maar wel op zoek zijn
naar werk, geeft 45% aan dat hun kennis
en vaardigheden goed aansloten bij hun
laatste baan, 43% had meer kennis en
vaardigheden dan nodig was voor het
werk en 12% had minder kennis en
vaardigheden dan nodig was voor het
werk.
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43%

12%

37% denkt gemakkelijk
een nieuwe baan te
kunnen vinden
26% schat de kans

(zeer) groot in om
binnen drie maanden
een baan te vinden

84% is bereid om van
45%

De cijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op de derde meting (maart 2021) van
het NEA-COVID-19 onderzoek, klik hier voor meer informatie over de gebruikte data.

type baan te wisselen als
dat de kansen op de
arbeidsmarkt vergroot
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WERKEN OP LOCATIE
80%

Naleving maatregelen

Angst voor besmetting

80% van de locatiewerkers geeft aan dat
de COVID-19 maatregelen op het werk vaak
of altijd nageleefd worden.

16% van de locatiewerkers is vaak of
altijd bang om een COVID-19 besmetting
op te lopen op het werk.

72%

Thuisblijven met klachten

Ziekteverzuim door COVID-19

72% van de werknemers die op locatie
werken blijft vaak of altijd thuis bij
COVID-19 klachten.

19% van de locatiewerkers die verzuimd
hebben, deed dat wegens een – met een
test bevestigde – COVID-19 besmetting.

Burn-outklachten

Fysieke gezondheid

15% van de werknemers die op
locatie werken heeft last van
burn-outklachten.

36% van de werknemers die op
locatie werken heeft klachten aan
Arm, Nek of Schouders (KANS).

15%

85%

Algemene gezondheid

Tevredenheid

85% van de werknemers die op
locatie werken vindt de eigen
gezondheid (zeer) goed.

76% van de werknemers die op
locatie werken is – alles bij elkaar
genomen – tevreden met het leven.
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WERKEN VANUIT HUIS
18%

13%

Burn-outklachten

Eenzaamheid

18% van de thuiswerkers heeft
last van burn-outklachten.

15% van de thuiswerkers voelde zich
sterk eenzaam.

Ziekteverzuim door COVID-19

Algemene gezondheid

13% van de thuiswerkers die verzuimd
hebben, deed dat wegens een - met een
test bevestigde - COVID-19 besmetting.

85% van de thuiswerkers vindt
de eigen gezondheid (zeer) goed.

39%

Fysieke gezondheid

Tevredenheid

39% van de thuiswerkers heeft
klachten aan Arm, Nek of Schouders
(KANS).

72% van de thuiswerkers is – alles
bij elkaar genomen – tevreden met
het leven.

24%

Post-COVID-19 werklocatie

Reden op locatie werken

24% van de thuiswerkers wil – als de
maatregelen opgeheven zijn – grotendeels
of volledig vanuit huis blijven werken.

90% van de thuiswerkers die weer (deels)
op locatie wil gaan werken vindt sociale
contacten de belangrijkste reden.
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