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'Werknemer honkvaster door zekerheid vast
contract'
Hoogopgeleide mensen zijn minder geneigd over te stappen naar een andere baan vanwege de zekerheid
van het vaste contract bij de huidige baas.
In het jaarlijkse imago-onderzoek van Intermediair geeft bijna de helft van de ondervraagden aan niet van baan te
willen wisselen omdat ze hun vaste contract niet willen opgeven. Dat was een jaar eerder nog 38 procent. Van de
ondervraagden had 71 procent een vaste aanstelling. Een ruime meerderheid van de werknemers voelt zich ook zeker
over het behoud van zijn baan.
Ook het aantal mensen dat zoekt naar ander werk daalt, van 16 procent vorig jaar naar 13 procent dit jaar. Met name
vrouwen zijn minder actief op zoek. Hier gaat het om 9 procent, waar dat bij mannen 16 procent is. "We zien dat
werkgevers steeds harder hun best moeten doen om schaars talent aan te trekken", merkt Sharita Boon, commercieel
directeur bij DPG Recruitment / Intermediair op. "Hoogopgeleiden met een vast contract zijn honkvast en geven dit
niet zomaar op in deze tijd."
Een reden om toch naar een andere baan te zoeken kan zijn dat de inhoud van het werk niet leuk of uitdagend is. Ook
het ontbreken van doorgroeimogelijkheden is een reden om elders te gaan kijken. Vrouwen geven daarbij vaker dan
mannen aan dat ze willen vertrekken, ook omdat ze geen goede werk-privébalans ondervinden.

Duurzaamheid
Intermediair hield de peiling onder ruim 4500 hoogopgeleide mensen. Er werd gevraagd naar onder andere het
arbeidsmarktimago van organisaties, hun persoonlijke ambities, verwachtingen en wensen en waar ze het liefst willen
werken.
Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt bij de keuze om al dan niet
voor een bedrijf te gaan werken. Maar als dit betekent dat het salaris minder is, dan is de keuze voor het groenste
bedrijf minder vanzelfsprekend. Google voert de lijst van favoriete werkgevers aan, gevolgd door Philips en Shell.
Vorig jaar stond Shell nog op plek een gevolgd door KLM en Google.
Bij non-pro torganisaties is de politie de favoriete werkgever. Verder hebben ziekenhuizen als het Amsterdam UMC en
UMC Utrecht grote sprongen gemaakt op de lijst.
Bron: ANP

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

22 september 2022

UWV: Alle beroepsgroepen hebben een tekort aan
mensen
De krapte op de arbeidsmarkt is zo hoog opgelopen, dat in het tweede
kwartaal van 2022 in alle beroepsgroepen sprake was van een tekort aan
personeel. De markt voor... 
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Verzuim gedaald, wel meer afwezigheid door
psychische klachten
Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland is in augustus gedaald naar
4 procent, van 4,5 procent in juli. 
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PwC: Vier uur meer werken door parttimers lost
tekort aan werknemers grotendeels op
Nederland kan het tekort aan werknemers grotendeels oplossen, als
deeltijdwerkers vier uur per week extra gaan werken. Daarmee kan het
huidige gat tussen vraag en... 
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Werkloosheid stijgt opnieuw, vooral minder jongeren
aan het werk
De werkloosheid is in augustus opnieuw toegenomen. Vooral jongeren waren
minder aan het werk. 
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Helft Nederlandse beroepsbevolking werkt in deeltijd
Krap de helft van de Nederlandse beroepsbevolking werkt in deeltijd. Vooral
vrouwen werken vaak minder dan 35 uur. Agrariërs en managers werken vaak
meer dan 40... 

