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Werkstress zorgt voor slapeloze zondagnacht
25 AUGUSTUS 2014, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Uit een wereldwijde enquête uitgevoerd door carrière/vacaturesite Monsterboard.nl blijkt dat meer dan de helft (52%) van de Nederlandse

werknemers last heeft van de zogenaamde Sunday night blues, een fenomeen waarbij werknemers zorgen of stress hebben over de

aankomende werkweek en daardoor niet kunnen slapen.

Uit een wereldwijde enquête uitgevoerd door carrière/vacaturesite Monsterboard.nl (http://www.monsterboard.nl/) blijkt dat meer dan de helft

(52%) van de Nederlandse werknemers last heeft van de zogenaamde Sunday night blues, een fenomeen waarbij werknemers zorgen of stress

hebben over de aankomende werkweek en daardoor niet kunnen slapen. Internationaal ziet bijna de helft (47%) van de werknemers erg of

zelfs heel erg op tegen een aanstaande werkweek. Slechts 22 procent van de werknemers ziet niet op tegen de nieuwe werkweek.

Volgens Gian Zandonà, managing director bij Monsterboard, zijn weinig mensen blij om het weekend tot een einde te zien komen. “De maandagochtend is

berucht om de stress die ermee gepaard gaat. Een berg van e-mails, de planning van de komende week en het opstarten van nieuwe werkzaamheden. En dat

allemaal met de gedachte in het achterhoofd dat de week nog vijf hele dagen telt tot het volgende weekend.”

Tips voor werkstress

Van de Nederlandse respondenten heeft 21 procent een beetje last van de Sunday night blues en 27 procent ziet er niet tegenop om maandagochtend weer

aan de slag te gaan. Naast het bedingen van goede werkomstandigheden (http://www.monsterboardblog.nl/5-tips-om-stress-te-voorkomen/)kunnen

werknemers volgens Zandonà de Sunday night blues verhelpen door het werk voor de komende week goed voor te bereiden voordat het weekend wordt

ingeluid. “Zorg ervoor dat de agenda voor volgende week helder is en dat het werk klaar ligt zodat het maandag makkelijk op te pakken is. Bedenk goed of

een taak onderbroken kan worden door twee dagen weekend. Vaak is het beter om iets af te maken zonder onderbreking van het een weekend. Zo kan de

maandagmorgen begonnen worden met een schone lei. Kortom, een goede nachtrust op zondagavond is een zelf verworven luxe.”

Regionale verschillen

Werknemers in de VS (59%) hebben het meeste last van zware Sunday night blues terwijl Franse medewerkers (20%) hier het minste last van hebben.

Duitsland meldt de minste gevallen van Sunday Night Blues met een derde (33%) van de respondenten die dit nooit ervaren, terwijl slechts 19% van de

respondenten in de VS geen stressvolle zondagnacht hebben.

Over de opiniepeiling

De resultaten van deze Monster Global Poll zijn gebaseerd op stemmen van Monster bezoekers op de websites van Monster, in Nederland bekend als

Monsterboard. Er wordt slechts één stem per gebruiker geteld in de uiteindelijke analyse. De Monster Global Poll, een product van Monsterâ, is een serie van

online polls die meningen vraagt aan bezoekers over een gevarieerd aantal onderwerpen met betrekking tot carrière, economie en de werkplek. Wereldwijd

deden aan de poll zo’n 6.700 respondenten mee en in Nederland 289.

zondagnacht&title=Werkstress+zorgt+voor+slapeloze+zondagnacht&summary=Uit+een+wereldwijde+enqu%C3%AAte+uitgevoerd+door+carri%C3%A8re%2Fvacaturesite+Monsterboard.nl+blijkt+dat+meer+dan+de+helft+%2852%25%29+van+de+Nederlandse+werknemers+last+heeft+van+de+zogenaamde+Sunday+night+blues%2C+een+fenomeen+waarbij+werknemers+zorgen+of+stress+hebben+over+de+aankomende+werkweek+en+daardoor+niet+kunnen+slapen.&source=Monsterboard)

 (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmonsterboard.pr.co%2F120502-werkstress-zorgt-voor-slapeloze-zondagnacht)

 (https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmonsterboard.pr.co%2F120502-werkstress-zorgt-voor-slapeloze-

zondagnacht&text=Werkstress+zorgt+voor+slapeloze+zondagnacht&via=MonsterNieuws&related=prdotco)





https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmonsterboard.pr.co%2F120502-werkstress-zorgt-voor-slapeloze-zondagnacht&text=Werkstress+zorgt+voor+slapeloze+zondagnacht&via=MonsterNieuws&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmonsterboard.pr.co%2F120502-werkstress-zorgt-voor-slapeloze-zondagnacht
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fmonsterboard.pr.co%2F120502-werkstress-zorgt-voor-slapeloze-zondagnacht&title=Werkstress+zorgt+voor+slapeloze+zondagnacht&summary=Uit+een+wereldwijde+enqu%C3%AAte+uitgevoerd+door+carri%C3%A8re%2Fvacaturesite+Monsterboard.nl+blijkt+dat+meer+dan+de+helft+%2852%25%29+van+de+Nederlandse+werknemers+last+heeft+van+de+zogenaamde+Sunday+night+blues%2C+een+fenomeen+waarbij+werknemers+zorgen+of+stress+hebben+over+de+aankomende+werkweek+en+daardoor+niet+kunnen+slapen.&source=Monsterboard
http://www.monsterboardblog.nl/5-tips-om-stress-te-voorkomen/
http://www.monsterboard.nl/
http://seeker-nldu.custhelp.com/app/home
http://inside.monsterboard.nl/privacy/home.aspx
http://my.monsterboard.nl/terms/default.aspx
http://monsterboard.pr.co/120502-werkstress-zorgt-voor-s
http://preferences-mgr.truste.com/?type=monster&affiliateId=155
http://jobsearch.monsterboard.nl/vacatures/?q=xmobnlx-xmonstertmsx&where=amsterdam&cy=nl
http://info.monsterboard.nl/


nldu.custhelp.com/app/home) VEILIGHEID (http://inside.monsterboard.nl/security-center/home.aspx) SITEMAP (http://my.monsterboard.nl/sitemap)

Copyright © 2015 | Monster Worldwide Netherlands B.V.

Find us on Google+ (https://plus.google.com/+monster)

U.S. Patents No. 5,832,497; 7,599,930 B1; 7,827,125 and 7,836,060 - V: 2015.22.0.141-301-



https://plus.google.com/+monster
http://my.monsterboard.nl/sitemap
http://inside.monsterboard.nl/security-center/home.aspx
http://seeker-nldu.custhelp.com/app/home

