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Vooral werknemers met een zorg- of welzijnsberoep ervaren regelmatig
ongewenst gedrag op het werk door externen, zoals klanten of patiënten.
Ruim de helft van hen stelt dat zij te maken kregen met ongewenste
seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten.
Ook werknemers in de beroepsklasse openbaar bestuur, veiligheid en juridisch
ervaren naar verhouding vaak ongewenst gedrag op het werk door externen
(veertig procent). Werknemers met een ICT-beroep worden hiermee het minst
vaak geconfronteerd (zeven procent).
De sector 'bedrijfseconomisch en administratief' scoort met 16,6 procent onder
het gemiddelde van 23,7 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) op basis van haar Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
(NEA), uitgevoerd in samenwerking met TNO.
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De meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag op het werk door externen
is intimidatie: 19 procent van de werknemers krijgt hiermee te maken. Tussen de
diverse beroepsklassen bestaan grote verschillen in de mate waarin intimidatie
door werknemers wordt ervaren. Van de vijf beroepsgroepen die het vaakst te
maken hebben met intimidatie of lichamelijk geweld vallen er vier onder zorg en
welzijn.
Verpleegkundigen hebben het meest van alle beroepen te maken met ongewenste
seksuele aandacht door patiënten of andere externen. Pesten komt het meest
voor bij politie en brandweer, gevolgd door beveiligingspersoneel en docenten in
het middelbaar onderwijs.
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kritische vragen gesteld aan de minister van VWS en de
staatssecretaris van Financiën over de rol van Grant
Thornton bij financiële misstanden rondom zorgorganisatie
Privazorg. De NBA heeft inmiddels gesproken met
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een Senior
beleidsmedewerk
er treasury in Den
Haag
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betrokken partijen en dringt aan op nader onderzoek. 
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Privéstress vaak oorzaak van
ziekteverzuim
Ruim zes op de tien werknemers (64 procent) die in de
afgelopen vijf jaar verstek lieten gaan op het werk, deed dat
door problemen in de privésfeer. 
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'Ziekenhuisomzet beter voorspelbaar
met data science'
Door het inzetten van kunstmatige intelligentie en dataanalyse kunnen ziekenhuzen hun omzet tijdig bijsturen en
accountants hun controles verbeteren. 
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'Zorgprofessionals vrezen meer
faillissementen'
69 procent van de zorgprofessionals denkt dat er in de
komende jaren nog meer Nederlandse ziekenhuizen failliet
zullen gaan. 
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'Twijfel over rechtmatigheid winsten
bij zorgbedrijven'
Hoge winsten bij zorgbedrijven zijn mogelijk onrechtmatig
tot stand gekomen. De jaarrekeningen van de bedrijven
worden zelden gecontroleerd, waardoor aandeelhouders
miljoenen euro's zorggeld aan zichzelf kunnen uitkeren. 
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