OVER DE DEELNEMERS VAN DIT ONDERZOEK

PSSST!

deelnemers tussen de 18 en 25 jaar
• 46
deelnemers tussen de 26 en 35 jaar
• 127
140
tussen de 36 en 45 jaar
• 256 deelnemers
deelnemers
de 46 en 55 jaar
HOE OUD BEN JIJ? •• 210 deelnemers tussen
tussen de 56 en 65 jaar
824 DEELNEMERS • 45 deelnemers van 66 jaar of ouder

MANNEN IN DE MEERDERHEID...

93,4%
6,6%

64%

In loondienst met
een vast contract

15%

Uitzendchauffeur
/flexkracht

13%

In loondienst met
een tijdelijk contract

4%

Eigen rijder /
zelfstandige

4%

Anders

EEN VERHITTE ARBEIDSMARKT
WAT MERKT DE NEDERLANDSE BEROEPSCHAUFFEUR HIERVAN?

67%

77%

van de chauffeurs ervaart de
huidige schaarste in zijn of haar
dagelijkse werk.

van de chauffeurs denkt dat de schaarste
de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

40%

39%

van de chauffeurs heeft het afgelopen
jaar overwogen om te solliciteren bij
een andere werkgever (of heeft dat
ook gedaan).

van de chauffeurs merkt dat zijn
werkgever (door de schaarste) meer
oog en aandacht heeft gekregen voor
de chauffeurs.

SURPRISE, HÉ CHAUFFEUR, HOE BEN JIJ VERRAST DOOR JOUW WERKGEVER?
We vroegen het de chauffeurs zelf.
SURPRISE,
Een vakantiepakketje
met een brief
Complimentje op
met blijk van
waardering
de boordcomputer

Kerstpakket met daarbij een goed gevulde enveloppe

Bekers met opdruk: Wij zijn trots op jou!

Bos bloemen en een kleine BBQ
voor de inspanningen tijdens de Corona

Compliment; bedankt mannen
WE DOEN HET SAMEN!

Spoedklus met succes afgerond, mocht kiezen of ik vrij was de volgende dag
Ontbijt op de zaak vanaf 5 uur ‘s
ochtends, geserveerd door de directie

Mocht zelf een nieuwe
auto uitkiezen!

Het zit hem
in
de
kleine
dingen!
GRATIS FRIET OP VRIJDAG!

DE RAPPORTCIJFERS
Dat is
ht!
niet slec

DIESEL OF ELEKTRISCH?
Diesel door de aderen!
Als je de Nederlandse beroepschauffeur
de keuze geeft is het duidelijk:

83,4%
DIESEL

4,2%

12,4%

ELEKTRISCH GEEN MENING

75% van de chauffeurs verwacht
dat het beroep er over 10 jaar
anders uitziet.

THE

56 - 65 jaar
ELEKTRISCH

2,17%
8,1%

90,3%

van de chauffeurs heeft wel eens
agressie meegemaakt vanuit een
medeweggebruiker.

18 - 25 jaar
JA

FUTURE!

GRAPPIG FEITJE:
Oudere chauffeurs zijn in verhouding bijna 4x enthousiaster
over elektrisch rijden dan de jonge nieuwe generatie!
18 - 25 jaar
ELEKTRISCH

JONG VERSUS OUD:
Waar zitten de innovators?
Zie jij nieuwe technologische innovaties
als een VERRIJKING van het werk?

75%

56 - 65 jaar
JA

32,6%
48,1%

1 op de 4 chauffeurs ziet
technologische ontwikkelingen als
een bedreiging van de eigen baan.
ONDER JONGERE CHAUFFEURS TUSSEN DE 18 EN
25 JAAR IS DIT PERCENTAGE ZELFS 46%!

86,9 %

is wel eens getuige geweest van een
bewuste zogenaamde ‘Brake Check’
door een medeweggebruiker.

77,3%

van de chauffeurs heeft dit zelfs
meerdere keren ervaren!

ANCHORMAN STEVEN BRUNSWIJK
HEEFT EEN BOODSCHAP!

de
n
a
c
S code!
QR-

TOP 5 VERKEERSERGERNISSEN ONDER DE NEDERLANDSE BEROEPSCHAUFFEURS
#1
#2
#3
#4
#5

Automobilisten die bij het uitvoegen voor de truck schieten
Agressie in de vorm van bewust remmen voor de truck (Brake Check)
Afgeleide medeweggebruikers door mobieltjes in het verkeer
Voertuigen die langzamer rijden dan 80 km/uur op de weg
Hinder door medeweggebruikers tijdens het invoegen of uitvoegen

Het Nationaal Chauffeurs Onderzoek
is powered by
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