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41%

13%

21%

van alle 

werknemers 

vindt dat er 

maatregelen

nodig zijn tegen 

werkstress.

werknemers in Nederland 

hebben last van  

burn-outklachten.  

Dit komt neer op 16%.

zzp’ers in Nederland
hebben last van
burn-outklachten.  
Dit komt neer op 9%.

van de werknemers geeft 

werkdruk of werkstress

als reden voor het verzuim.

van de 

werknemers

ervaart hoge 

taakeisen.

van de werknemers 

heeft te maken met 

ongewenst gedrag 

van klanten, patiënten, 

leerlingen of andere 

externen.

In 2019 

waren dit

11,1 miljoen 

verzuimdagen.

2019

verzuimkosten per werknemer 
wegens werkstress in 2019.

van de werknemers

ervaart een 

lage autonomie.

van de zzp’ers 

ervaart een 

lage autonomie.
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Werknemers verzuimen

in 2020 9,4 miljoen dagen 

met werkstress als

reden voor het verzuim.

verzuimkosten werkgevers
wegens werkstress in 2019.
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De cijfers op deze pagina zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021.  

De kosten zijn gebaseerd op de NEA 2019. De NEA en de ZEA worden uitgevoerd door TNO en CBS.

van de
zzp’ers
ervaart hoge
taakeisen.

28%



WERKSTRESS
TIJDENS DE CORONACRISIS

POST CORONA WERKPLEK THUISWERKERS
Waar willen de thuiswerkers werken als de corona maatregelen zijn opgeheven?

Thuiswerkers willen in de 

toekomst gemiddeld ongeveer 

18 uur vanuit huis werken.

34% van de  

thuiswerkers  

werkt straks graag 

volledig op locatie.

24% van de 

thuiswerkers werkt 

straks graag 

grotendeels of 

volledig vanuit huis.
42% van de thuiswerkers 

werkt straks graag even 

veel thuis als op locatie.

De belangrijkste redenen om vanuit huis  

te werken volgens thuiswerkers.

De belangrijkste redenen om op locatie  

te werken volgens thuiswerkers.
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50%

23%

van de locatiewerkers ervaart burn-out-
klachten. Eind 2019 was dit 17%.

van de thuiswerkers ervaart burn-out-
klachten. Eind 2019 was dit 16%.

van de locatiewerkers ervaart een lage 
autonomie. Eind 2019 was dit 42%.

van de thuiswerkers ervaart een lage 
autonomie. Eind 2019 was dit 18%.

15%

18%

van de locatiewerkers ervaart hoge 
taakeisen. Eind 2019 was dit 39%.

van de thuiswerkers ervaart hoge 
taakeisen. Eind 2019 was dit 40%.

De cijfers op deze pagina zijn gebaseerd op de derde meting van het NEA-COVID-19 onderzoek. Dit is een vragenlijstonderzoek onder 8.911 deelnemers die ook de 

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019 hebben ingevuld. Het veldwerk voor de derde meting van het NEA-COVID-19 onderzoek is uitgevoerd in maart 2021.
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