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Oudere werknemers: veel zorgen, maar ook
meest enthousiast over baan
Steeds meer werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan.
Deze zorgen zijn het grootst bij 50- tot 60-jarige werknemers. Tegelijkertijd
zijn werknemers van deze leeftijd vaker enthousiast over hun baan dan
jongere werknemers. Dit zijn enkele eerste resultaten van de Nationale
Enquête Arbeidsomstandigheden 2012, die eind vorig jaar is uitgevoerd door
TNO en CBS.
Eind 2012 maakte 32 procent van de werknemers zich zorgen over het behoud
van de baan. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2007, toen 16 procent zich
zorgen maakte. In de tussenliggende jaren is het aandeel werknemers dat zich
zorgen maakt over het behoud van de baan bijna elk jaar gestegen. In 2012 was
de toename 6 procentpunt ten opzichte van een jaar eerder.
Vooral 50- tot 60-jarigen maken zich zorgen
Zorgen over het behoud van de baan komen meer voor naarmate werknemers
ouder zijn. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Werknemers van 50
tot 60 jaar zijn het vaakst bezorgd. Eind 2012 was dit zo bij bijna 40 procent van
de werknemers in deze leeftijdsgroep. De 60-plussers zijn met 23 procent een
stuk minder vaak bezorgd. Zorgen over het behoud van de baan komen met 17
procent het minst voor bij de werknemers tot 20 jaar.
Bij 50-plussers meeste enthousiasme over baan
Oudere werknemers zijn vaker enthousiast over hun baan dan jongere
werknemers. Eind 2012 was bijna driekwart van de 50-plussers enthousiast. Van
alle werknemers is 67 procent enthousiast over de baan. Bij de werknemers tot 20
jaar is het aandeel dat enthousiast is met 55 procent het kleinst. Vaak gaat het bij
deze jongste leeftijdsgroep om een bijbaan naast het volgen van een opleiding.
Het verschil in enthousiasme over de baan tussen jonge en oudere werknemers
bestaat zowel bij mannen als bij vrouwen.
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TNO is een onafhankelijke innovatieorganisatie. We verbinden mensen en
kennis om innovaties te creëren die de
concurrentiekracht van bedrijven en het
welzijn van de samenleving duurzaam
versterkt. Met ruim 4300 professionals werkt
TNO aan toepasbare kennis en oplossingen
voor wereldwijde schaarsteproblemen. TNO
werkt in 7 thema’s waaronder Gezond
Leven.TNO initieert technologische en
sociale innovatie voor een gezonde
inrichting van ons leven en een vitale
samenleving.
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Bron: TNO, CBS (NEA 2007, 2012)

Technische toelichting
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder
werknemers in Nederland. De NEA wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het
CBS, met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2012 hebben
ruim 25 duizend werknemers de NEA-vragenlijst op papier of via internet ingevuld. De
cijfers zijn gewogen naar de verdeling van geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau,
bedrijfstak, regio en stedelijkheid in de doelpopulatie: alle werknemers van 15 tot 65 jaar
die in Nederland wonen en werken.
De NEA biedt informatie over de arbeidssituatie van werknemers, zoals hun beroep,
werktijden en een breed scala van arbeidsrisico’s, onder meer agressie, werkdruk, fysieke
belasting en arbeidsongevallen. De NEA gaat onder andere ook na hoe het is gesteld met
de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en (werkgerelateerde) gezondheid van
werknemers.
De NEA-vragenlijst bevat ongeveer 200 vragen, waaronder een vraag naar het
enthousiasme over de eigen baan. De werknemer kan daarbij een keuze maken uit
zevenantwoordcategorieën, variërend van ‘Nooit’ tot ‘Elke dag’. Voor dit persbericht zijn de
antwoorden ‘enkele keren per week’ en ‘elke dag’ samengevoegd. Daarnaast wordt de
respondent gevraagd of hij zich zorgen maakt over het behoud van zijn baan (ja/nee).
Het onderzoeksrapport bij de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012 is hier te
downloaden. Meer achtergrondinformatie over de NEA is te vinden via
www.monitorarbeid.nl/nea.
Een selectie van de NEA-resultaten naar geslacht, leeftijd, bedrijfstak, herkomst en
arbeidsduur is te vinden op CBS StatLine. Een overzicht van interactieve visualisaties over
specifieke thema’s uit de NEA (zoals agressie op het werk, duurzame inzetbaarheid en
regionale verschillen) is te vinden op www.monitorarbeid.nl/cijfers. Andere resultaten van
de NEA worden belicht in tijdschriftartikelen, rapporten en nieuwsberichten, die later in
2013 en in volgende jaren verschijnen. NEA-publicaties zijn te downloaden via
www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties.
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