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Aanleiding  

Begin 2020 heeft CNV Geldzorg een onderzoek uit laten voeren door onderzoeksbureau Bartels. Dit 

onderzoek heeft zich gericht op werknemers in de Metalektro en hoe het staat met hun financiële 

fitheid. Net voor het bekendmaken van de onderzoeksresultaten werd de samenleving 

geconfronteerd met de gevolgen van Corona. Er is toen besloten te wachten met het verspreiden 

van de resultaten van het onderzoek.  Om toch een actuele weergave te kunnen geven van de 

financiële gezondheid van werknemers is besloten om onder dezelfde onderzoeksgroep van toen, 

een kort vervolgonderzoek te houden over de gevolgen van Corona op de financien, en de gehele 

impact op het persoonlijke leven. 

De totale onderzoeksgroep was in het eerste onderzoek 5411 werknemers. 998 werknemers 

hebben mee gedaan. Dit is een respons van: 18% 

Onder de 998 respondenten is het vervolgonderzoek gedaan, daaraan hebben 430 werknemers 

gehoor gegeven. 

Van deze groep zijn 92% man en 8 % vrouw 
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Maak je je weleens zorgen over geld? 

In het eerdere onderzoek gaf 37% van de werknemers aan zich zorgen te maken over geld.  

Is dit veranderd door corona?  34% geeft aan zich zorgen te maken over geld, en 5% zegt dat ze nu nog 

geen zorgen hebben, maar zijn er niet gerust op.   

Er is dus een ruim derde van de werknemers die zich zorgen maken over geld.  

 

 

Wat zijn de redenen dat werknemers zich zorgen maken?  

Angst om mijn werk kwijt te raken 

Angst dat er ingrijpende maatregelen komen m.b.t. pensioen 

Kan ik alles nog wel betalen als dit langer duurt? 

Partner is werk kwijt 

Ik ben alleenstaand  

Angst voor de toekomst. 

 

 

 

De groep werknemers die zich geen zorgen maken geven als belangrijke redenen: 

Mijn vrouw heeft ook een baan en ik heb pensioen 

We kunnen nog steeds iets sparen iedere maand 

Ik ben met pensioen 

We hebben een buffer 
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Heeft de coronacrisis invloed op jouw financiële situatie? 

 

17% geeft aan dat Corona invloed heeft op hun financiële situatie, en 29% merkt nog geen 

verschil. 54% zegt dat corona geen enkele invloed heeft op de financiële situatie. 

 

 

Heeft de coronacrisis invloed heeft op jouw functioneren op de 

werkvloer? 

 

Bijna 2/3 van de groep geeft aan dat Corona veel invloed heeft op het functioneren 63%  
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De meeste werknemers geven aan dat het hanteren van de 1,5 meter heel lastig is op hun werkvloer. 

En het aangeven bij collega’s dat je die afstand wilt wordt als heel ingewikkeld ervaren. Thuiswerken 

wordt wisselend beoordeeld, sommigen vinden dit heel prettig en willen dit graag behouden, 

anderen vinden het heel belastend. 

Veel werknemers vinden het ontbreken van sociaal contact een groot gemis. Daarbij wordt 

benoemd dat het praatje bij de koffieautomaat ook een belangrijke functie heeft om zaken te 

regelen (informele circuit).  

 Voorbeelden: 

 Een aantal werknemers geeft aan dat hun werkgever de cao niet meer naleeft 

 Een aantal werknemers is verplicht om verlof op te nemen 

 En 13 werknemers zijn hun werk kwijt geraakt door corona. 

 Werknemers die alleenstaand zijn geven aan zich eenzaam te voelen. 

 Thuiswerken is soms lastig te combineren in de thuissituatie. 

 Veel werknemers geven aan moeite te hebben met alle extra regels die nageleefd moeten 

worden. Je moet bij alles nadenken. 
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Wat is de impact van corona op het dagelijks leven? 

Veel werknemers hebben te maken met negatieve effecten van corona. Meest genoemd is het 

missen of het niet hebben van sociale contacten. Daarnaast is er een grote groep die zich zorgen 

maakt en de veranderingen in de maatschappij heel beangstigend vindt. 5 mensen zijn eerder met 

pensioen (vrijwillig en gedwongen).  

Financieel worden verschillende zorgen geuit: 

 Minder geld door minder inkomsten 

 Minder geld door hogere kosten 

 Minder geld door minder opbrengst aandelen voor het pensioen. 

Als positieve effecten worden genoemd: 

 Minder file en reistijd 

 Meer rust en tijd 

 

 

 

De impact van Corona is groot, zowel op de werkvloer als thuis.  Om goed 

te kunnen functioneren is een goede werk -en privébalans essentieel.  
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