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Inleiding 
FNV Bouwen en Wonen heeft tussen vrijdag 20 maart 2020 en maandag 23 maart een vragenlijst 
onder de leden uitgezet om ervaringen te inventariseren over het werken in tijden van corona. De 
leden is gevraagd om de vragenlijst ook te verspreiden onder niet-leden. 
 
De vragenlijst is door 1365 werknemers ingevuld. Deze 1365 werknemers werken in verschillende 
deelsectoren in de bouw. Dit is nagevraagd aan de hand van de cao waar zij onder vallen. In tabel 1 
staat het overzicht. De meeste deelnemers aan het onderzoek vallen onder de cao Bouw en Infra en 
onder de cao Woondiensten.  
 
Tabel 1 Deelsectoren waar de deelnemers werkzaam zijn (in percentages) 

Deelsector Percentage 

Bouw en Infra 44% 

Woondiensten 21% 

Schilders 6% 

Timmerindustrie 3% 

Afbouw en natuursteen 3% 

Dakdekkers 2% 

Houtverwerkende industrie 2% 

Uitzendkracht 2% 

Houthandel 1% 

Hibin 1% 

Mortel en morteltransportondernemingen 1% 

Overige sectoren en anders 14% 

Onder overige sectoren: gaat om minder dan 1% 
 
Waar worden de werkzaamheden uitgevoerd? Tabel 2 laat zien dat 62% van de werknemers op een 
bouwplaats en/of op locatie werkzaam zijn. In totaal 18% geeft aan dat er op dit moment vanuit huis 
wordt gewerkt door het corona virus en 12% werkt op kantoor. 
 
Tabel 2 Waar voor je jouw werkzaamheden uit (in percentages) 

Plek van de werkzaamheden Percentage 

Op een bouwplaats en/of op locatie 62% 

Door het corona virus nu vanuit huis 18% 

Op kantoor 12% 

Anders 8% 

 
Informatievoorziening 
Er is gevraagd of de werknemers zijn geïnformeerd over de regels die gelden om de besmetting met 
het coronavirus op het werk te voorkomen. Het overgrote deel (89%) van de werknemers geeft aan 
dat zij zijn geïnformeerd, een minderheid (10%) geeft aan dat dat niet het geval was. Iets meer dan 
1% weet het niet. 
 



 
 
Waarover zijn de werknemers geïnformeerd? Tabel 3 geeft aan over welke onderwerpen de 
werknemers informatie hebben ontvangen. We zien dat de werknemers zijn geïnformeerd over de 
belangrijkste regels die gelden om besmetting met het corona virus te voorkomen. 
 
Tabel 3 Voorlichting over regels om besmetting met corona op het te voorkomen (in percentages) 

Onderwerp Percentage 

Over anderhalve meter afstand houden tot elkaar 27% 

Over handen wassen 27% 

Over het niezen in de elleboog 25% 

Over het gebruik van papieren zakdoekjes 21% 

 
Bijna tweederde van de werknemers geeft aan dat de regels ook worden nageleefd (64%). In totaal 
17% vindt dat dat niet het geval is en 19% geeft aan dat niet te weten. 
 
Worden voldoende maatregelen genomen? 
We hebben gevraagd of de werknemers van mening zijn dat er voldoende maatregelen worden 
genomen om verspreiding van het corona virus te voorkomen. Iets meer dan de helft (57%) geeft aan 
dat er voldoende maatregelen worden genomen, maar een fors aantal werknemers geeft aan dat dat 
niet het geval is (29%). In totaal 14% geeft aan dit niet te weten. 
 
Aan de werknemers die aangeven dat er niet voldoende maatregelen worden genomen hebben we 
gevraagd waarom zij die mening hebben (zie tabel 4). De belangrijkste reden is dat er geen toezicht 
wordt gehouden, maar ook dat er wordt samengewerkt op minder dan 1,5 meter afstand. Verder 
wordt genoemd dat collega’s zich niet aan de afspraken houden. 
 
Tabel 4 Waarom zijn er onvoldoende maatregelen genomen (in percentages) 

Omschrijving waarom er onvoldoende 
maatregelen zijn genomen 

Percentages 

Er wordt geen toezicht gehouden 29% 

We moeten samenwerken op minder dan 1,5 
meter afstand van elkaar 

23% 

Collega’s houden zich niet aan de afspraken 21% 

Er is weinig voorlichting gegeven 13% 

Er is geen zeep en water beschikbaar 12% 

De voorlichting is alleen in het Nederlands 2% 

 
Ten slotte is gevraagd of de werknemers het nog verantwoord vinden om aan het werk te zijn. In 
totaal 42% zegt dat dat verantwoord is en 30% vindt van niet. De resterende 28% weet het niet. 
Vooral werknemers die op een bouwlocatie werken hebben twijfels of het verantwoord is om nog te 
blijven werken. Daar hebben ze verschillende redenen voor:  

 Het is lastig om op het werk 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 

 Als zij samen rijden in een busje naar het werk dan is het afstand houden niet mogelijk. 

 In de kantines zit men vaak dicht op elkaar. 

 Als er bij particulieren thuis wordt gewerkt is vaak niet bekend wat daar de situatie is. 
Verder geven enkele werknemers aan dat bouwvakkers werken op uitéénlopende locaties in 
Nederland en daarmee mogelijk het virus meenemen naar andere plekken. Zij maken zich terecht 
zorgen over hun eigen gezondheid en die van anderen. 
 


