Terugblik: één jaar Corona & WerkGELUK
Een jaar corona in Nederland. Er gebeurde veel het afgelopen jaar. Ook met ons werkgeluk.
1 jaar werken op afstand.
Er waren ups & downs in het werkgeluk. We hebben veel geleerd. Dat blijven we doen.
Komend jaar houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen o.g.v. Corona & Werkgeluk.

Maart

Werkgeluk daalt licht naar 7,2 .
Hoe gaat het met het werkgeluk tijdens de strengste lockdown tot nu toe?

januari

Blue Monday bestaat niet
Zo blijkt uit onze Blue Monday-meting. Op Blue Monday is ons werkgeluk niet lager dan gemiddeld op
andere maandagen. Van alle werkdagen blijkt maandag de minst favoriete dag uit de werkweek.

18 januari

2021
15 december
e
2 (strengere) lockdown

2021

DrukTE aan de keukentafel
Het is nu weer maximaal thuiswerken. De scholen sluiten voor de tweede keer, dat betekent
thuisonderwijs en hele gezinnen die werken aan de keukentafel. Nederland hoopt op vlot vaccineren.
ZOMER! Het werkgeluk Nederland stijgt naar een 7,3 .
Organisaties vergroten verbinding d.m.v. online Pubquizen en digitale koffiemomenten. Het werkgeluk in
de bouw stijgt (naar 8,0), maar in de zorg daalt het van 7,6 naar 7,3. Het gevoel van zingeving stijgt
enorm. In de sectoren horeca en entertainment is het werkgeluk het laagst (6,8). ZZP-ers zijn het
gelukkigst met werk ondanks economische krimp. Bijna 80% voelt zicht zeker van haar/zijn baan. 17%
van werkend Nederland ervaart meer werkgeluk, 23% minder werkgeluk (55% gelijk).

Juni/juli
Regels versoepelen

Coronamonitor: 7,1 CIJFER VOOR WERKGELUK.
Eerste meting CoronaMonitor: Landelijk onderzoek naar Werkgeluk & Corona met bijna 3.000
deelnemers. Het werkgeluk daalt naar een 7,1. Opvallende daling: 47% van de medewerkers geeft aan in
de coronatijd mogelijkheden te hebben om te leren en te groeien, dat was in 2019 nog 61%.

APRIL

Waardering voor het harde werk in de zorg.
Nederland applaudisseert voor alle mensen in de zorg.
Waardering is één van de acht factoren voor werkgeluk.

17 maart
APPLAUS VOOR DE ZORG

De grote omschakeling naar het thuiswerken begint.
Het is even wennen. Van live-vergaderingen schakelen we over naar vergaderen via Zoom en Teams.
Nederland leert massaal ‘muten’ en ‘unmuten’. Collega’s ontmoeten we zoveel mogelijk digitaal.

13 maart
Oproep: Werk Thuis!

27 februari

1e besmetting in Nederland

NIEUW: HANDBOEK WERKGELUK.
Hoe meet je werkgeluk? Daarover gaat hoofdstuk 1 in het Handboek werkgeluk,
geschreven door Arie Pieter Veldhoen (MonitorGroep).
7,2 CIJFER VOOR WERKGELUK in Nederland.
Gemiddeld werkgeluk in Nederland.

Januari
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