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● Werknemers met thuiswonende kinderen zijn beter bestand tegen de 
maatregelen; thuiswonende kinderen lijken een buffer voor mentale 
gezondheid van werknemers

THUISSITUATIE

● Vooral millennials worden geraakt: zij werken minder uren, zijn minder 
productief en vinden thuiswerken het minst prettig; millennials 
hebben verhoogde interesse in contact met een psycholoog

● Vrouwen lijken meer geraakt dan mannen, zowel op werk als op 
mentale klachten; mannen hebben meer interesse in contact met 
psycholoog

Werkomstandigheden en mentale conditie werknemers onder 
druk door maatregelen Corona

● 45% van werknemers werkt thuis
● 7% heeft geen werk meer
● 41% is minder productief
● 27% vindt thuiswerken niet prettig, steun wordt gevonden bij 

collega’s
● Werknemers zijn overwegend positief over werkgevers, 12% 

rapporteert verhoogde Corona-stress door werkgever
● 67% van de werknemers verwacht dat werk weer wordt zoals 

het was, 14% verwacht te moeten compenseren
● 65% heeft last van stress en spanning, circa 10% rapporteert 

ernstige klachten
● 40% van de werknemers wil weten wat hij of zij kan doen om 

psychisch in conditie te blijven
● 23% van de werknemers zou het op prijs stellen als werkgever 

laagdrempelig contact met een psycholoog aanbiedt
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BEVINDINGEN, SINDS CORONA GESLACHT

VITALE BEROEPEN

LEEFTIJD

● Vitale beroepen werken door; slechts 1% heeft geen werk vs 12% van 
niet-vitale beroepen; vitale beroepen zijn nu productiever en ervaren 
minder sterke gevoelens van stress en spanning



● Dit onderzoek is opgezet door 
OpenUp.care, het landelijke 
zorgplatform voor mentale 
gezondheid:
https://www.openup.care

● Om een representatieve steekproef 
van de Nederlandse bevolking te 
verkrijgen is het panel van Direct 
Research gebruikt: 
https://www.directresearch.nl

OpenUp deed onderzoek op basis van een representatieve 
steekproef van de Nederlandse bevolking
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RESPONDENTEN

* Exclusief grote steden

ONDERZOEK

http://www.openup.care
https://www.directresearch.nl


Wij keken alleen naar mensen met betaald werk, daarvan 
heeft 37% thuiswonende kinderen en 43% een vitaal beroep

4* Circa 90% van de respondenten met betaald werk is in loondienst, 10% is ZZP’er
** Van de Nederlanders met betaald werk

RESPONDENTEN



 Resultaten van de Gehele Groep Betaald Werk



45% van werknemers werkt thuis, 7% heeft geen werk meer 
sinds Corona

N = 476
* 43% van de respondenten met betaald werk heeft een vitaal beroep

● Bijna de helft van de 
476 respondenten 
werkt sinds de 
maatregelen rondom 
Corona (overwegend) 
thuis*

● 7% heeft geen werk 
meer

INZICHTEN
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41% van werknemers is minder productief, 27% vindt 
thuiswerken niet prettig, steun wordt gevonden bij collega’s*

N = 476
* ‘Niet van toepassing’ is buiten beschouwing gelaten om deze percentages te berekenen

● Ongeveer 40% kreeg 
de afgelopen week 
minder werk gedaan

● Bijna 30% van 
Nederland vindt 
thuiswerken niet 
prettig 

● Collega's vinden steun 
bij elkaar: 72% van de 
respondenten zegt 
zich de afgelopen 
week gesteund te 
voelen door collega's

INZICHTEN
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Werknemers zijn overwegend positief over werkgevers, 
12% rapporteert verhoogde Corona-stress door werkgever*

N = 476
* ‘Niet van toepassing’ is buiten beschouwing gelaten om deze percentages te berekenen

● Volgens bijna 80% van 
de de werknemers 
doet de werkgever zijn 
of haar best om voor 
de werknemers te 
zorgen en het werk 
goed te organiseren

● De helft voelt zich 
begrepen door 
werkgever, 20% voelt 
zich niet begrepen

● 12% geeft aan dat de 
werkgever dingen 
vraagt die stress 
verhogen, zoals met 
het openbaar vervoer 
reizen

INZICHTEN
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Circa ⅔ van de werknemers verwacht dat werk weer wordt 
zoals het was, 14% verwacht te moeten compenseren

N = 476

● Als de maatregelen 
voorbij zijn verwacht 
67% van Nederland 
dat het werk en aantal 
uren weer zal worden 
zoals het was

● 14% denkt extra hard 
te moeten werken om 
te compenseren

INZICHTEN

9



65% van de werknemers heeft last van stress en spanning sinds 
Corona, circa 10% rapporteert ernstige klachten

N = 476
*Ernstige last = bijna altijd, vaak; last = soms, regelmatig; geen last = nooit

● 65% van de 
werknemers heeft last 
van stress en spanning 
sinds Corona

● Circa 10% rapporteert 
ernstige klachten

● Ook angst om naar 
drukke plekken te 
gaan komt veel voor: 
15% rapporteert 
ernstige klachten

● Daarnaast heersen 
concentratie-
problemen, gevoelens 
van ontevredenheid 
en geen zin meer om 
dingen te doen

INZICHTEN
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41% wil advies om psychisch in conditie te blijven, 
23% heeft interesse in contact met een psycholoog 

N = 476
* Van de groep die wil weten wat hij of zij kan doen om psychisch in conditie te blijven wil circa de helft dit alleen als de maatregelen inzake Corona nog lang duren

● Ongeveer 40% van de 
werknemers geeft aan 
benieuwd te zijn wat 
hij of zij kan doen om 
psychisch in conditie 
te blijven

● Meer dan de helft 
hiervan zou het op 
prijs stellen als de 
werkgever 
laagdrempelig contact 
met een psycholoog 
aanbiedt

INZICHTEN
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 Verschillen tussen Mannen en Vrouwen



Vrouwen lijken meer geraakt: meer vrouwen dan mannen zijn 
minder gaan werken en zijn minder productief

N = resp. 236, 240

● Vrouwen lijken meer 
geraakt door de 
maatregelen omtrent 
Corona

● Meer vrouwen dan 
mannen zijn minder 
gaan werken en zijn 
minder productief dan 
mannen

INZICHTEN
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Mannen rapporteren meer werkplezier dan vrouwen, 
vrouwen voelen zich meer gesteund dan mannen
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● Vrouwen voelen zich  
zich meer gesteund 
voelen door collega’s 
dan mannen

● Mannen rapporteren 
meer werkplezier dan 
vrouwen: 64% van de 
mannen rapporteert 
plezier te hebben in 
het werk, terwijl 
slechts 54% van de 
vrouwen dit beaamt*

INZICHTEN

Voelde ik mij gesteund 
door mijn collega’s

M

V

Had ik plezier in mijn 
werk

M

V

N = resp. 240, 236
* ‘Niet van toepassing’ is buiten beschouwing gelaten om deze percentages te berekenen



Vrouwelijke werknemers zijn over het algemeen positiever 
over de Corona-inspanningen van de werkgever dan mannen

N = resp. 240, 236
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● Vrouwen zijn over het 
algemeen tevredener 
over de werkgever 
dan mannen

● Relatief meer vrouwen 
geven aan dat de 
werkgever zich inspant 
om voor de 
werknemers te zorgen, 
begaan is met de 
gedachten en 
gevoelens en steun zal 
bieden wanneer nodig

INZICHTEN

Spant zich in om voor 
de werknemers te 

zorgen

M

V

Is begaan met mijn 
gedachten en 

gevoelens

M

V

Zal er voor me zijn als 
ik hem/haar nodig heb

M

V



Als de maatregelen voorbij zijn, verwachten vrouwen meer 
dan mannen dat ze moeten compenseren

N = resp. 236, 240

● Vrouwen denken meer 
dan mannen extra 
hard te moeten 
werken om te 
compenseren en 
productiever te zijn

● Mannen lijken andere 
verwachtingen te 
hebben omtrent de 
toekomst van hun 
werk dan vrouwen: 
een groter gedeelte 
verwacht dat het werk 
niet meer zal worden 
zoals het was

● Mannen denken meer 
dan vrouwen vaker 
thuis te zullen werken

INZICHTEN
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Gevoelens van stress, spanning en angst komen meer voor bij 
vrouwen (64%) dan bij mannen (56%)

Gevoelens van 
angst

V

M

Stress en spanning

Angst om naar 
drukke plekken te 

gaan

● Gevoelens van angst, 
stress en spanning en 
angst om naar drukke 
plekken te gaan 
komen meer voor bij 
vrouwen dan bij 
mannen

● Deze klachten komen 
voor bij 64% van de 
vrouwen en bij 56% 
van de mannen

● Vooral de angst om 
naar drukke plekken te 
gaan is een stuk 
ernstiger bij vrouwen

INZICHTEN

17

V

M

V

M

N = resp. 236, 240



De interesse in contact met een psycholoog is hoger bij 
mannen dan bij vrouwen

N = resp. 240, 236

● 41% geeft aan advies 
te willen om psychisch 
in conditie te blijven

● De interesse in 
laagdrempelig en 
vertrouwelijk contact 
met een psycholoog 
speelt meer bij 
mannen dan bij 
vrouwen

INZICHTEN
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 Verschillen tussen Werknemers met en zonder 
Thuiswonende Kinderen



Sinds Corona zijn vooral werknemers zonder thuiswonende 
kinderen minder uren actief én minder productief 

N = resp. 176, 300

● Opvallend is dat juist 
werknemers die geen 
thuiswonende 
kinderen hebben 
zeggen minder uren 
per week te werken en 
minder productief te 
zijn: 30% ten opzichte 
van 22% bij 
werknemers met een 
thuiswonend kind of 
thuiswonende 
kinderen

INZICHTEN
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Werknemers zonder thuiswonende kinderen ervaren meer 
problemen met concentratie en werkritme

N = resp. 176, 300
* T = thuiswonend(e) kind(eren), G = geen thuiswonende kinderen
** ‘Niet van toepassing’ is buiten beschouwing gelaten om deze percentages te berekenen

● Opvallend is dat een 
kwart van de 
werknemers zonder 
thuiswonende 
kinderen zich niet 
goed kan 
concentreren op het 
werk, terwijl slechts 
16% van de 
werknemers met een 
of meer thuiswonende 
kinderen dit ervaart**

● Ook hebben 
werknemers zonder 
thuiswonende 
kinderen meer 
problemen met 
werkritme en minder 
plezier in hun werk

INZICHTEN
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Kon ik me concentreren op 
mijn werk

T*

G*

Had ik voldoende 
werkritme

T

G

Had ik plezier in mijn werk

T

G



Ook gevoelens van ontevredenheid en lusteloosheid komen 
meer voor bij werknemers zonder thuiswonende kinderen

N = resp. 300, 176

● Gevoelens van 
ontevredenheid en 
lusteloosheid meer 
voor bij werknemers 
zonder thuiswonende 
kinderen (61%) dan bij 
werknemers met een 
thuiswonend kind of 
thuiswonende 
kinderen (53%)

INZICHTEN

22

G

T

G

T

Geen zin meer om dingen 
te doen

Ontevredenheid



Werknemers zonder thuiswonende kinderen hebben meer 
interesse in laagdrempelig contact met een psycholoog

N = resp. 300, 176
* Respectievelijk 24% en 21% is alleen benieuwd als de maatregelen inzake Corona nog lang duren

● Werknemers zonder 
thuiswonende 
kinderen hebben meer 
interesse om te weten 
wat zij kunnen doen 
om psychisch in 
conditie te blijven

● Waar slechts 15% van 
de werknemers met 
een thuiswonend kind 
of thuiswonende 
kinderen interesse 
heeft in contact met 
een psycholoog, is dit 
bij respondenten 
zonder thuiswonende 
kinderen bijna het 
dubbele (27%)

INZICHTEN
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 Verschillen tussen Leeftijdsgroepen



Vooral de millennials worden geraakt door Corona: zij werken 
minder uren en zijn minder productief dan andere generaties
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● Ten opzichte van de 
andere 
leeftijdsgroepen 
worden millennials* 
het hardst geraakt 
door Corona

● Zij werken minder uren 
dan de rest van de 
bevolking en zijn 
minder productief

● De 50-plussers zijn het 
beste bestand tegen 
de maatregelen 
omtrent Corona in het 
perspectief van werk

INZICHTEN

N = resp. 165, 137, 175
* 18 t/m 34 jaar



Millennials zijn het meest ontevreden: 36% vindt thuiswerken 
niet prettig en kan zich thuis niet concentreren*
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● 36% van de 
werknemers tussen 18 
en 34 jaar ervaart 
thuiswerken als niet 
prettig; dit percentage 
ligt lager bij de oudere 
generatie 
(respectievelijk 24% en 
31%)

● Millennials kunnen 
zich minder goed 
concentreren dan de 
andere 
leeftijdsgroepen

● Ook zijn zij veel 
minder tevreden over 
de eigen inzet

INZICHTEN

N = resp. 165, 137, 175
* ‘Niet van toepassing’ is buiten beschouwing gelaten om deze percentages te berekenen

18-34

Vond ik thuiswerken 
prettig 35-49

50+

18-34

Kon ik me concentreren 
op mijn werk 35-49

50+

18-34

Was ik tevreden over mijn 
inzet 35-49

50+



Als de maatregelen voorbij zijn, verwachten vooral millennials 
financiële problemen en extra inspanning ter compensatie
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● Als de maatregelen 
voorbij zijn denken 
vooral 50-plussers dat 
hun werk niet meer zal 
zijn zoals het was

● 6% van de 
werknemers onder de 
50 verwacht financiële 
schulden ten gevolge 
van deze crisis, terwijl 
slechts 2% van de 
50-plussers hier 
rekening mee houdt

● De jongere generaties 
verwachten meer te 
moeten compenseren 
dan de ouderen

INZICHTEN

N = resp. 165, 137, 175



65% van werkende 50+’ers heeft last van angst door Corona,
70% van millennials rapporteert stress en ontevredenheid
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● 65% van de 
50-plussers heeft last 
van angstgevoelens

● 69% van de 
Nederlanders tussen 
18 en 34 jaar heeft last 
van stress en spanning 
door Corona

● Ook is 69% van de 
millennials 
ontevreden, terwijl 
zo’n 53% van de rest 
van de bevolking dit 
ervaart

INZICHTEN

N = resp. 165, 137, 175

18-34

Gevoelens van 
angst

50+

35-49

18-34

Stress en spanning

50+

35-49

18-34

Ontevredenheid

50+

35-49



56% van werkende millennials wil weten hoe ze mentaal in 
conditie blijft, 30% van millennials wil contact met psycholoog
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● Meer dan de helft van 
de millennials is 
benieuwd wat te doen 
om psychisch in 
conditie te blijven

● Bijna een derde van 
de werknemers jonger 
dan 34 jaar heeft 
interesse in 
laagdrempelig contact 
met een psycholoog 
als de werknemer dit 
aanbiedt

INZICHTEN

N = resp. 165, 137, 175
*  Respectievelijk 28%, 26% en 14% is alleen benieuwd als de maatregelen inzake Corona nog lang duren



 Verschillen tussen Werknemers met Vitale en 
Niet-Vitale Beroepen



30% van de werknemers met een vitaal beroep werkt meer 
uren per week en is productiever sinds Corona
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N = resp. 206, 270

● Werknemers met vitale 
beroepen werken 
meer uren per week 
en zijn productiever 
dan werknemers met 
beroepen die niet 
onder de definitie van 
‘vitale beroepen’ 
vallen

● 12% van de 
werknemers zonder 
vitaal beroep heeft 
geen werk meer

● 51% van de 
werknemers zonder 
vitaal beroep werkt 
(overwegend) thuis, 
terwijl dit 38% betreft 
bij vitale beroepen

INZICHTEN



Werknemers met een vitaal beroep hebben betere concentratie 
en werkritme en zijn tevredener over de eigen inzet
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N = resp. 206, 270
* V = vitaal beroep, N = niet-vitaal beroep
** ‘Niet van toepassing’ is buiten beschouwing gelaten om deze percentages te berekenen

● 28% van de 
Nederlanders zonder 
vitaal beroep kan zich 
slecht concentreren en 
heeft niet voldoende 
werkritme, terwijl 
slechts 14% van de 
werknemers met een 
vitaal beroep dit 
ervaart**

● Tevredenheid over de 
eigen inzet ligt veel 
hoger bij vitale 
beroepen dan bij 
niet-vitale beroepen 
(73% t.o.v. 61%)

INZICHTEN

Kon ik me concentreren 
op mijn werk

N*

V*

Had ik voldoende 
werkritme

N

V

Was ik tevreden over mijn 
inzet

N

V



Na Corona verwachten vooral de Nederlanders zonder vitaal 
beroep te moeten compenseren en productiever te zijn

33
N = resp. 206, 270

● 17% van de 
Nederlanders zonder 
vitaal beroep denkt na 
de Corona-
maatregelen extra 
hard te moeten 
werken om te 
compenseren

● 18% verwacht dan ook 
productiever te zijn

INZICHTEN



Moeite om beslissingen te nemen overheerst bij vitale 
beroepen, somberheid bij niet-vitale beroepen

34
N = resp. 206, 270

● Waar 60% van de 
Nederlanders zonder 
vitaal beroep last heeft 
van gevoelens van 
somberheid en 
ontevredenheid, ligt 
dit percentage lager 
bij uitvoerders van een 
vitaal beroep (53%)

● Werknemers met een 
vitaal beroep hebben 
meer moeite om 
beslissingen te nemen 
dan degene zonder 
vitaal beroep

INZICHTEN

Gevoelens van 
somberheid

N

V

Moeite om 
beslissingen te nemen

N

V

Ontevredenheid

N

V



Interesse in contact met een psycholoog ligt hoger bij 
werknemers zonder vitaal beroep

35N = resp. 206, 270
* Respectievelijk 27% en 19% is alleen benieuwd als de maatregelen inzake Corona nog lang duren

● 43% van de 
werknemers zonder 
vitaal beroep wil 
weten wat hij of zij kan 
doen om psychisch in 
conditie te blijven

● Een kwart van de 
Nederlanders zonder 
vitaal beroep heeft 
interesse in 
laagdrempelig contact 
met een psycholoog, 
als de werkgever dit 
mogelijk maakt

INZICHTEN



 Contact
Gijs Coppens, gijs@ipractice.nl, 020 771 7996
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