Werkgever bemoeit zich graag met scheiding en andere
privéproblemen van medewerker
Amersfoort, 14 maart 2019 – Werk en privé zijn steeds meer met elkaar verweven.
Dit blijkt ook uit de mate waarin er volgens werkgevers een (belangrijke) rol voor hen
is weggelegd wanneer een medewerker met privéproblemen, zoals een scheiding,
kampt. Het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van HR dienstverlener Visma | Raet
laat zien dat meer dan de helft van de bestuurders (59%) vindt dat een
leidinggevende een rol moet spelen wanneer medewerkers privéproblemen hebben.
Medewerkers zien deze rol voor de werkgever in veel mindere mate. 78 procent vindt
het zijn eigen verantwoordelijkheid en wil niet dat de werkgever zich met zijn
privésituatie bemoeit.
Rol voor werkgever
De medewerker vindt het wel prettig wanneer een werkgever signaleert dat er werk
gerelateerde klachten zijn. Driekwart van de medewerkers (76%) wil dat de
werkgever zich wel degelijk bekommert over hem als hij stress op de werkvloer
ervaart. Ook wanneer de werk-privé balans ver te zoeken is, geeft twee derde van de
medewerkers (68%) aan dat dit tevens een (gedeelde) verantwoordelijkheid is van de
werkgever.
Marco Winkel, Directeur Human Resources bij Visma | Raet: “Medewerkers nemen
hun werk mee naar huis, maar nemen thuis ook mee naar hun werk. Dat is het
gevolg van de digitale maatschappij waarin we leven. Het stressniveau neemt toe
naarmate er privé zaken spelen waar de werkgever geen invloed op heeft. Dit heeft
ook effect op het functioneren van medewerkers op kantoor. Wanneer een werkgever
hiervan niet op de hoogte is en alleen ziet dat zijn prestaties achteruit gaan, kan dat
vervelende gevolgen hebben voor de medewerker. Het is daarom belangrijk om je
als medewerker in sommige gevallen kwetsbaar op te stellen en te vertellen dat de
prestaties momenteel vanwege privéproblemen achter kunnen blijven. Negen van de
tien keer is het een tijdelijke situatie en kan de werkgever hier begrip voor tonen en
wellicht aangeven dat het verstandiger is om rustiger aan te doen.”
------Jaarlijks benchmarkonderzoek
De Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Visma | Raet naar actuele HR-trends in
Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.165 medewerkers, 413 leidinggevenden, 614 HRprofessionals, 78 bestuurders en 257 zzp’ers mee uit verschillende branches. Dit jaar is het de tiende
keer dat Raet het Benchmarkonderzoek uitvoert. Het onderzoek vond plaats in de periode van 23 juli
tot en met 27 augustus 2018. De Raet HR Benchmark 2018 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau
Motivaction. De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.hrbenchmark2019.nl
Over Visma | Raet
Visma | Raet is marktleider in cloudoplossingen en daaraan gerelateerde services, met name op het
gebied van HR-processen en salarisverwerking. Met haar software en services helpt Visma | Raet
klanten om de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek te hebben. Visma | Raet en haar
strategische partners bieden een geïntegreerd platform dat de waardeketen van haar klanten

ondersteunt met relevante analytics en gebruikersbeheer. Gebruikers kunnen vanuit het Visma | Raetplatform op elk moment toegang krijgen tot de gewenste applicaties.
Visma | Raet is onderdeel van het Noorse Visma AS, marktleider in Scandinavië en behorend tot de
top 10 van Europese business softwarehuizen. Visma AS heeft in totaal 800.000 klanten en 8.500
medewerkers. Kijk voor meer informatie op: www.raet.nl
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