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Het gaat ons momenteel economisch voor de wind, zo lezen we overal. Als je echter kijkt hoe 
werknemers momenteel in hun vel zitten dan zie je een heel ander beeld. Dit jaar valt met 
name op dat de zinzone bijna gehalveerd is van 20% naar 12%. Slechts 1 op de 8 Nederland-
se werknemers is dus vol energie aan de slag.

ECONOMIE PIEKT,  

WERKNEMERS IN EEN DAL

DE 3 GROOTSTE ENERGIELEKKEN
• 58% laat zich afleiden (zelfdiscipline) en dit leidt tot 

extra druk. 

• 65% werkt zonder scorebord en dat zorgt voor stress. 

• Mede hierdoor is 82% niet echt positief gestemd en 
daardoor benutten we onvoldoende de kracht van 
positieve emoties (enthousiasme, zelfvertrouwen,  
optimisme en autonomie)

GENERATIE Y 
IN DE KNEL
Niet ouderen maar jongeren 
(23 – 31 jaar) lekken energie. 
Slechts 1 op de 20 zegt en-
thousiast te zijn en met zin op 
het werk bezig te zijn.

Weten wat de meest  
energieke sectoren  

zijn? Ga naar:  
energyfinder.nl/ 

sectoren

HET ZIT BREED…
 
 
 
 
 
De publieke sector staat in vuur en vlam. 
Zorgverleners, onderwijzers en politieagen-
ten lopen te hoop tegen de alsmaar groei-
ende werkdruk. Beperken de problemen 
zich tot de publieke sector? Nee. Ook in 
andere sectoren is sprake van onvrede en 
energieverlies. Sterker nog, in andere sec-
toren – we spreken dan met name over de 
financiële dienstverlening, de winkelsector 
en ICT – is de nood nóg hoger. Voor meer 
achtergronden en analyses voor specifieke 
sectoren lees het whitepaper.

...ÈN DIEP...

 
Kan de onvrede bezworen worden met ho-
gere lonen en kortere werktijden? Helaas 
niet. Het probleem zit dieper. Werknemers 
zitten emotioneel niet goed in hun vel. Bij-
na de helft (47%) heeft het helemaal met 
zijn werk gehad en een evengroot deel 
kijkt uit naar ander werk.
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Download het  
onderzoeks- 
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energyfinder.nl
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