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Opleidingsdeelname en 
opleidingskloven in Vlaanderen 
tijdens het tweede jaar van 
de COVID-19-pandemie 
 

Ines Penders, Sarah Vansteenkiste – Steunpunt Werk – KU Leuven 
 

Tot en met 2020 werd er via de EU-2020 doelstelling van de Europese Commissie getracht het aandeel 

mensen dat opleiding of vorming volgde gedurende vier weken te laten stijgen tot 15% van de volwassen 

bevolking. Door de reeds relatief grote achterstand, versterkt door de achteruitgang van de 

opleidingsdeelname in Europa tijdens het eerste jaar van de coronapandemie, bereikten heel wat lidstaten 

de kaap van 15% niet. Ook voor Vlaanderen, dat de EU-2020 doelstelling mee onderschreef,  bleek het 

opkrikken van de participatiegraad tot 15% al voor de COVID-19-crisis vrij onrealistisch. 
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Meer mensen aan het leren krijgen staat al langer centraal op de Europese en Vlaamse 

beleidsagenda. Tot en met 2020 werd er vanuit Europa geijverd om de opleidingsdeelname  

(gedurende vier weken) van volwassenen te verhogen tot 15%. Ondertussen zijn er nieuwe 

doelstellingen geformuleerd met als uiterlijke horizon 2030. De Vlaamse Regering keurde 

begin 2022 het Actieplan Levenslang leren goed, waarbij de Europese ambitie om tegen 

2030 tot een opleidingsdeelname (in de laatste twaalf maanden) van 60% te komen, 

onderschreven wordt. Een cultuur van permanente vorming en leren zijn cruciaal in een 

tijdperk waarin heel wat transities onze manier van werken en leven beïnvloeden. 

Competenties en vereisten veranderen continu. Bij- en omscholing vormen een buffer tegen 

deze veranderingen, een manier om kennis en vaardigheden up-to-date te houden en om 

weerbaar te blijven. In dit artikel brengen we een analyse van de opleidingsindicatoren 

berekend op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) en de Europese Labour 

Force Survey (LFS). We concluderen dat Vlaanderen in 2021 enerzijds vooruitgang boekt 

op opleidingsdeelname gedurende vier weken (van 7,7% naar 10,8%) en anderzijds vrijwel 

stagneert in het geval van opleidingsdeelname tijdens het afgelopen jaar (van 21,1% naar 

20,8%). Ondanks de stijging op basis van de vierwekenindicator blijft Vlaanderen wel 

opnieuw steken in de Europese middenmoot. Zweden en Finland daarentegen noteren 

participatiegraden van boven de dertig procent (vierwekenindicator). Behalve verschillen in 

referentieperiode en tussen regio’s, zijn er ook zeer uiteenlopende cijfers wat betreft 

deelname naar socio-demografische kenmerken (geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, 

beroepsstatuut en geboorteland). Achter het globale deelnamecijfer gaan ook anno 2021 

nog grote ongelijkheden schuil, met lagere cijfers voor onder andere 55-plussers en 

niet-beroepsactieven. Toch doen er zich ook positieve ontwikkelingen voor. Zo volgen alle 

onderzochte groepen vaker opleiding gedurende de referentiemaand, met de werklozen als 

uitschieter. De negatieve impact van de COVID-19-pandemie op leren tijdens het eerste jaar 

van de gezondheidscrisis lijkt zo goed als weggewerkt in 2021. Deelname op twaalf maanden 

toont een ander beeld, maar ook daar stijgt de participatiegraad van enkele groepen. 

Desondanks is er zeker nog ruimte voor verbetering om burgers en zeker de meer kwetsbare 

groepen in de samenleving warm te maken voor voortgezette opleidingen. 

ABSTRACT



In 2019 ging het namelijk om 8,6% van de 25- tot 64-jarige Vlaamse bevolking dat deelnam aan opleiding 

gedurende de referentiemaand (Sourbron & Vansteenkiste, 2020). Desondanks werden er de afgelopen 

periode nieuwe ambities geformuleerd, op zowel Europees als Vlaams niveau, waarmee een leven lang 

leren een centraal punt op de beleidsagenda blijft. Op Europees niveau heeft de Europese Commissie in 

2021 zeven nieuwe doelstellingen vastgelegd in navolging van het strategisch framework ‘Education and 

Training 2020’. Eén ervan heeft betrekking op opleidingsdeelname van volwassenen op basis van de 

twaalfmaandenindicator: tegen 2025 dient de opleidingsparticipatie van volwassenen tussen 25 en 

64 jaar gedurende het referentiejaar te verhogen tot 47% (Eurostat, z.d.; Publicatieblad van de Europese 

Unie, 2021).1 Daarnaast heeft de Europese Unie in mei 2021 drie doelstellingen voor 2030 vastgelegd in 

het kader van het Actieplan voor de Europese pijler van de sociale rechten. Zo wil men de deelname van 

volwassenen aan voortgezette opleidingen in de laatste twaalf maanden verhogen tot 60% (Europese 

Commissie, 2021).2 Deze ambitie wordt onder andere door het Partnerschap Levenslang Leren in 

hun actieplan (2021) onderschreven. De 60%-doelstelling wordt gezien als een graadmeter voor een 

lerende samenleving.  

 

In 2020 en 2021 publiceerde het Steunpunt Werk in samenwerking met het Departement Werk en Sociale 

Economie monitoringsrapporten over levenslang leren (Van Langenhove et al., 2020; Penders et al., 2021). 

Daarin wijden we telkens een hoofdstuk aan de monitoring van de opleidingsdeelname op basis van de 

Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK, de Belgische variant van de Labour Force Survey, uitgevoerd door 

Statbel). Omwille van een gebrek aan andere levenslang leren-bronnen die recent een update kregen, 

vatten we de resultaten rond onderwijs en opleidingsdeelname nu in een Over.Werk-artikel samen in plaats 

van in een uitgebreider rapport. De EAK en de LFS zijn immers belangrijke benchmarks voor het beleid 

op vlak van levenslang leren. Door deze update kunnen we nagaan of de neerwaartse druk die de 

COVID-19-pandemie uitoefende in het eerste jaar van de pandemie (Penders et al., 2021), zich blijft 

manifesteren in Vlaanderen en bij uitbreiding Europa.  

 

In deze bijdrage analyseren we in het eerste deel de opleidingsdeelname van de Vlaamse bevolking tussen 

25 en 64 jaar en vergelijken we deze positie met de andere gewesten, België en de Europese lidstaten. 

We zoomen daarbij ook in op de verschillen naar referentieperiode en de opleidingsvormen. In het tweede 

deel komt de monitoring van opleidingsdeelname van Vlaamse loontrekkenden, inclusief sectorale 

verschillen, aan bod. Tot slot analyseren we de opleidingsdeelnamecijfers naar verschillende achtergrond -

kenmerken en de bijhorende opleidingsdeelnamekloven.  

 

Opleidingsdeelname in Vlaanderen  

In de EAK wordt opleidingsdeelname bevraagd voor zowel de referentieperiode van vier weken 

(referentieweek en de drie weken voorafgaand aan de bevraging) als twaalf maanden. Opleidingsdeelname 

wordt traditioneel, op basis van de Europese definitie, gedefinieerd als het aandeel van de bevolking tussen 

25 en 64 jaar dat gedurende de referentieperiode van vier weken deelnam aan vorming of opleiding. 

Het betreft zowel deelname aan reguliere (formele) opleiding als deelname aan andere niet-formele 

leeractiviteiten. Op de verschillende opleidingsvormen komen we nog terug. Sinds 2021 ligt de Europese 

beleidsfocus echter niet langer uitsluitend op de vierwekenindicator. De twaalfmaandenindicator wordt 

namelijk beschouwd als een meer omvattende maatstaf voor opleidingsdeelname. Dit vertaalt zich 

bijvoorbeeld in het EU-streefcijfer van 47% tegen 2025 in kader van het ‘Education and Training’-framework 

en de Europese ambitie om in 2030 tot een opleidingsdeelname van 60% te komen voor (niet-)formeel 

leren volgens de twaalfmaandenindicator. 
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1 De doelstellingen in het kader van onderwijs en opleiding, zoals de 47%-doelstelling, zijn streefcijfers. Er wordt benadrukt in 
de resolutie (Publicatieblad van de Europese Unie, 2021) dat deze cijfers niet beschouwd mogen worden als concrete 
doelstellingen die door elk land moeten worden bereikt op termijn. De lidstaten worden verzocht na te denken over de 
vaststelling van gelijkwaardige nationale streefcijfers.  

2 De doelstellingen hieromtrent bouwen voort op onder andere het bovenstaande ‘Education and Training’-framework.



In TABEL 1 vergelijken we de opleidingsdeelnamecijfers van de verschillende gewesten en België en dit 

naar zowel de verschillende referentieperiodes die bevraagd worden als de verschillende opleidings -

vormen. De voorgaande jaren 2019 en 2020 worden mee opgenomen om de COVID-19-impact na te kunnen 

gaan, maar het is hier belangrijk om in het achterhoofd te houden dat er een methodologische breuk 

speelt tussen 2020 en 2021 en dat de resultaten daarom niet volledig te vergelijken zijn. De EAK onderging 

in 2021 een grote wijziging door een herziening van de vragenlijst. 

 

Opleidingsdeelname volgens de verschillende referentieperiodes 

In de EAK wordt nagegaan of iemand een opleiding heeft gevolgd, enerzijds de afgelopen vier weken 

(referentieweek en de drie weken voorafgaand aan de bevraging), anderzijds het afgelopen jaar. 

Afhankelijk van de bevraagde referentieperiode levert dit verschillende opleidingsdeelnamecijfers op. 

Het resultaat kan er namelijk anders uitzien naargelang de week of maand waarin het individu wordt 

bevraagd. Immers, hoe korter de observatieperiode, hoe kleiner de kans dat opleidingen binnen die 

observatieperiode vallen. De kans om opleiding gevolgd te hebben gedurende een tijdsspanne van twaalf 

maanden is veel groter dan gedurende een referentieperiode van vier weken. Als gevolg ligt de 

opleidingsdeelname bij de twaalfmaandenindicator merkelijk hoger en levert opleidingsdeelname 

gedurende vier weken eerder een onderschatting op. Van de Vlaamse bevolking tussen 25 en 64 jaar 

neemt in 2021 op basis van de twaalfmaandenindicator 20,8% deel aan opleidingen, en op basis van 

de vierwekenindicator 10,8%. Voor de twaalfmaandenindicator was er in het eerste jaar van de 

coronapandemie een daling van 23,0% in 2019 naar 21,1% in 2020, die in 2021 (20,8%) niet kon worden 

rechtgezet. Met een opleidingsdeelname van 20,8% is Vlaanderen nog ver verwijderd van de eerdere 

vermelde doelstellingen voor opleidingsdeelname gedurende twaalf maanden (47% en 60%). Het is wel 

zo dat deze doelstelling of de meting herbekeken kan worden indien de EAK, die als nieuwe gegevensbron 

zal fungeren in plaats van (en naast) de Adult Education Survey (AES), veel lagere cijfers noteert voor de 

twaalfmaandenindicator dan de AES (zie ook Publicatieblad van de Europese Unie, 2021, p. 16).  

 

De vierwekenindicator geeft een ander beeld: waar in 2020 minder opleidingen werden gevolgd ten 

opzichte van een jaar eerder (7,7% versus 8,6%), stijgt de participatiegraad in 2021 (10,8%) naar het 

hoogste percentage sinds het begin van de meting.3 Hoewel er op Vlaams niveau momenteel geen 

concrete doelstelling vooropgesteld is voor de vierwekenindicator, kunnen we op basis van evoluties en 

eerdere beleidsambities wel stellen dat er zeker nog marge tot verbetering is. De door de Europese 

Commissie vooropgestelde 15%-doelstelling voor levenslang leren werd in 2020 niet behaald en ook een 

jaar later zit Vlaanderen daar nog ver vanaf. Bovendien was de verbetering in de afgelopen twintig jaar 

eerder traag en ongelijkmatig en de relatief sterke toename tussen 2020 en 2021 moet de komende jaren 

nog bevestigd worden. Op basis van de huidige stand van zaken kunnen we alleszins nog niet spreken van 

een sterke leercultuur in Vlaanderen.  

 

Het kan tegenstrijdig lijken dat de vierwekenindicator stijgt en de twaalfmaandenindicator licht daalt in 

2021, maar hier spelen naast contextuele factoren (zoals de COVID-19-crisis) ook nog methodologische 

factoren die het verschil in evolutie mee kunnen verklaren. Onder andere de vragen naar opleiding op 

vier weken en op twaalf maanden zijn sinds 2021 van volgorde veranderd. Of het om een reële stijging 

gaat, zullen we kunnen detecteren via onze monitoring van de komende jaren.  

 

Met een opleidingsdeelname tijdens de referentieperiode van vier weken van 10,8% in 2021 bevindt het 

Vlaamse Gewest zich tussen de twee andere gewesten in België (zie TABEL 1). Het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest steekt daar bovenuit (14,6%), terwijl het Waalse Gewest nog een kloof te overbruggen heeft (7,5%). 

Dezelfde regionale volgorde vinden we terug bij opleidingsdeelname gedurende twaalf maanden, 

met respectievelijke participatiegraden van 20,8%, 27,1% en 15,5%. 
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3 Voor een uitgebreide tijdreeks over opleidingsdeelname (zowel van de bevolking als werkenden) verwijzen we naar onze 
website, meer bepaald de cijferreeks ‘Vlaanderen binnen Europa’.

https://www.steunpuntwerk.be/cijfers/vlaanderen-binnen-europa-opleiding


We stellen net zoals bij het Vlaamse Gewest vast dat levenslang leren ook in de andere regio’s onder druk 

heeft gestaan door de COVID-19-pandemie tijdens het eerste jaar van de gezondheidscrisis: de drie regio’s 

noteren in 2020 voor beide referentieperiodes een lagere opleidingsdeelname dan een jaar voordien. 

In 2021 wordt deze achterstand ingehaald in de drie gewesten, alleszins wanneer het gaat over 

opleidingsdeelname gedurende de referentiemaand. We constateerden reeds een daling van de 

participatiegraad voor de referentieperiode van twaalf maanden voor Vlaanderen in 2021, van 21,1% naar 

20,8%. De andere gewesten boeken in 2021 wel nog vooruitgang, maar de stijging blijft beperkt tot 

+1,0 procentpunt voor het Waalse Gewest en +0,6 procentpunt voor Brussel. 

 

Hoewel beide referentieperiodes verschillende percentages en evoluties laten optekenen, bieden ze beide 

een interessant perspectief op levenslang leren. Dat één op vijf Vlaamse volwassenen in 2021 een opleiding 

volgde gedurende het afgelopen jaar vertelt iets meer over de mate waarin personen deelnemen aan 

opleiding, oftewel de toegang tot vorming. Daartegenover geeft de vierwekenindicator een goed beeld 

van de intensiteit van opleidingsdeelname, aangezien het gaat over participatie op een specifiek moment.  

 

TABEL 1 \ Aandeel (%) van de bevolking (25-64 jaar) dat deelgenomen heeft aan opleiding, opgesplitst 

naar opleidingsvorm en referentieperiode (België en de gewesten; 2019, 2020 en 2021*) 

 

                                                             Referentieperiode: 4 weken                   Referentieperiode: 12 maanden  

2021*                                              VLAAMS         WAALS BRUSSELS BELGIË          VLAAMS         WAALS        BRUSSELS       BELGIË 
                                                                     GEWEST         GEWEST H. GEWEST                GEWEST         GEWEST       H. GEWEST 

Totaal                                               10,8           7,5 14,6 10,2          20,8          15,5          27,1          19,9 

Opgesplitst naar opleidingsvorm                                                                                                  

    Formele opleiding                          3,1            2,5 5,7 3,2            3,6            3,0            8,3            3,9 

    Niet-formele opleiding                    8,3            5,4 9,9 7,5           18,2          13,1          21,0          16,9 

2020                                                                                                                                              

Totaal                                                7,7            5,6 10,3 7,4           21,1          14,4          26,4          19,6 

Opgesplitst naar opleidingsvorm                                                                                                  

    Formele opleiding                          2,3            2,1 4,2 2,4            3,4            3,3            7,5            3,8 

    Niet-formele opleiding                    5,8            3,8 6,5 5,2           18,5          11,8          21,0          16,7 

2019                                                                                                                                               

Totaal                                                8,6            6,6 10,7 8,2           23,0          18,1          26,9          21,9 

Opgesplitst naar opleidingsvorm                                                                                                  

    Formele opleiding                          2,3            2,1 3,8 2,4            3,2            4,1            6,3            3,9 

    Niet-formele opleiding                    6,6            4,6 7,3 6,1           20,7          15,1          22,3          19,1 
 
Noot: * In 2021 werd de EAK grondig hervormd, wat zorgt voor een breuk in de resultaten. De directe vergelijking tussen 2020 en 

2021 moet bijgevolg met de nodige voorzichtigheid gebeuren. 
Bron: Steunpunt Werk op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) – EAK 

 

De verschillende opleidingsvormen in EAK  

Vervolgens analyseren we de regionale participatiegraden voor de verschillende bevraagde opleidings -

vormen (ook in TABEL 1). In de EAK wordt een onderscheid gemaakt tussen formeel, niet-formeel en 

informeel leren. Formeel leren of regulier onderwijs (met inbegrip van leercontract en sociale promotie) 

speelt zich af in reguliere onderwijs- en opleidingsinstellingen en wordt gekenmerkt door een goed 

gestructureerde hiërarchie van onderwijsactiviteiten, waarbij overgang naar het ene niveau het succesvol 

beëindigen van het voorgaande niveau vereist. Deze manier van vorming mondt uit in het verkrijgen van 

erkende diploma’s en getuigschriften. Niet-formeel leren gebeurt buiten de grote onderwijs- en 

opleidingsstructuren en mondt niet noodzakelijk uit in het verkrijgen van officiële diploma’s of 

getuigschriften. Deze vorm van leren kan gebeuren op de werkplek of binnen maatschappelijke 

organisaties of groeperingen (zoals jeugdverenigingen, vakbonden of politieke partijen). 
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Ze kan ook gegeven worden door organisaties of diensten naast de formele systemen (denk daarbij aan 

kunst-, muziek-, kook- of sportklassen, of privécursussen ter voorbereiding op examens). Informeel leren 

is een bijzonder uitgestrekt domein. In de EAK beperkte dit zich tot zelfstudie die door het individu zelf 

beschouwd wordt als een bijdrage aan zijn of haar (zowel beroepsmatige als persoonlijke) kennis en 

vaardigheden. In de vernieuwde EAK-vragenlijst wordt er sinds 2021 ook gepeild of iemand doelbewust 

en gepland geprobeerd heeft om zelf iets bij te leren via een familielid, vriend of collega. Hoewel informeel 

leren waardevol is (door bijvoorbeeld laagdrempeligheid en de doorgaans afwezigheid van een schoolse 

aanpak) en kan bijdragen tot het ontwikkelen van een leercultuur, laten we deze leervorm in deze bijdrage 

buiten beschouwing. De targets met betrekking tot opleidingsdeelname die in de Europese Unie en 

Vlaanderen voorop worden gesteld, gaan immers uitsluitend over formeel en niet-formeel leren. 

 

De toename in opleidingsdeelname bij de vierwekenindicator vinden we niet alleen terug bij de drie 

gewesten, ook bij de verschillende opleidingsvormen stellen we in 2021 telkens een stijging vast in 

vergelijking met een jaar eerder. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent de sterkste stijging: 

de opleidingsdeelname in totaal steeg met +4,3 procentpunt, formele opleiding met +1,5 procentpunt en 

niet-formele opleiding met +3,4 procentpunt. Het Vlaamse Gewest kent een stijging van respectievelijk 

+3,1 procentpunt, +0,8 procentpunt en +2,5 procentpunt. Bij opleidingsdeelname gedurende twaalf 

maanden zien we verschillende bewegingen. In Vlaanderen en Brussel wordt er op een jaar tijd iets meer 

formeel geleerd. In Vlaanderen zijn het de cursussen, seminaries en conferenties buiten het reguliere 

onderwijs gedurende de afgelopen twaalf maanden die een lichte terugval kennen (van 18,5% in 2020 

naar 18,2% in 2021). In Wallonië wordt er in vergelijking met 2020 iets meer niet-formeel geleerd, 

in Brussel blijft het percentage constant. Ongeacht de referentieperiode blijven niet-formele opleidingen 

voor werk of privédoeleinden in Vlaanderen wel het populairste opleidingsinitiatief, denk daarbij aan een 

VDAB-cursus of een taalcursus bij een privé-instelling.  

 

Dankzij een toevoeging in de vernieuwde EAK-bevraging vanaf 2021, kunnen we ook analyseren of de niet-

formele opleiding, dus de opleiding georganiseerd buiten het reguliere onderwijs, werkgerelateerd was 

of niet. Onze berekeningen tonen aan dat 89,4% van de niet-formeel lerende Vlaamse bevolking tussen 

25 en 64 jaar minstens één leeractiviteit buiten het regulier onderwijs volgde in het kader van hun job. 

Dit percentage ligt hoger in geval van 45- tot 55-jarigen, personen geboren in België, hooggeschoolden 

en mannen. 

 

De opleidingsdeelname van Vlaanderen in Europees perspectief  

FIGUUR 1 vergelijkt de reeds besproken regionale cijfers met de participatiegraden van de 27 lidstaten 

en het Europees gemiddelde. De percentages hebben betrekking op de vierwekenindicator. Omdat we 

voor de positie van Vlaanderen in Europa gebruik maken van de Europese Labour Force Survey (LFS) in 

plaats van de EAK, kunnen we voorlopig enkel de opleidingsindicatoren op basis van een referentieperiode 

van vier weken Europees vergelijken.4 Vanaf de bevraging van 2022 zal de LFS de deelname aan opleiding 

in de afgelopen twaalf maanden tweejaarlijks meten. In volgende bijdragen zullen we deze indicator dan 

ook mee opnemen in onze monitoring, maar voorlopig moeten we ons nog beperken tot een Europese 

vergelijking van de vierwekenindicator. 

 

Met een opleidingsdeelname van 10,8% in 2021 bereikt het Vlaamse Gewest hetzelfde niveau als het 

Europese gemiddelde. België ligt met 10,2% net onder dat Europese niveau. Het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (14,6%) daarentegen overstijgt de middenmoot en sluit aan bij de lidstaten die bovengemiddeld 

scoren. Ten opzichte van een jaar eerder is de top-drie licht gewijzigd: Zweden (34,7%) en Finland (30,5%) 

zijn nog altijd de koplopers van Europa, maar de nummers drie en vier van 2020, Denemarken en 

Nederland, zijn in 2021 van plaats gewisseld. 
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4 In de EAK zit de referentieperiode van twaalf maanden wel al geruime tijd in de bevraging. 



In 2021 volgt respectievelijk 22,3% en 26,6% van de 25- tot 64-jarigen in deze landen opleiding. 

Scandinavië blijft zo een toonbeeld op vlak van levenslang leren, met opleidingsdeelnamecijfers die 30% 

overstijgen. Aan de andere kant van het spectrum vinden we dezelfde landen als in voorgaande analyses 

(Van Langenhove et al., 2020; Penders et al., 2021): in 2021 bengelen Slovakije (4,8%) en Bulgarije (1,8%) 

net zoals in 2020 onderaan, vergezeld door Griekenland (3,5%) dat op een jaar tijd vier plaatsen zakt.  

 

FIGUUR 1 \ Aandeel (%) van de bevolking (25-64 jaar) dat deelgenomen heeft aan opleiding in de 

Europese Unie (2016, 2020 en 2021; referentieperiode: 4 weken) 

 

Noot: *Omwille van een aantal breuken in uiteenlopende landen start de reeks pas in 2016. Voor België en de gewesten is er een 
breuk in 2017 en 2021. In 2021 geldt de breuk voor alle lidstaten. 

Bron: Steunpunt Werk op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) – EAK 

 

Terwijl zo goed als alle lidstaten een lagere opleidingsdeelname lieten optekenen in het eerste jaar van 

de COVID-19-pandemie, werd er een jaar later – in 2021 – weer meer deelgenomen aan opleiding. 

De meerderheid van de lidstaten kwam in de buurt van of oversteeg zelfs het niveau van voor de 

gezondheidscrisis. Dat geldt ook voor België (+2,8 ppt) en de gewesten. Brussel kent de sterkste stijging 

op jaarbasis (+4,3 ppt), gevolgd door Vlaanderen (+3,1 ppt) en Wallonië (+1,9 ppt) Het Europees gemiddelde 

kende van 2019 op 2020 een daling van -1,7 ppt, maar maakt dat een jaar later weer goed (+1,7 ppt in 

2021). De sterkste stijgers van 2020 op 2021 zijn Slovenië (+10,5 ppt), Nederland (+7,8 ppt) en Zweden 

(+6,1 ppt). Frankrijk (-2 ppt) en Griekenland (-0,6 ppt) zijn de enige twee landen met een daling. 

 

Vervolgens vergelijken we de opleidingsdeelnamecijfers in 2021 met een punt verder terug in de tijd. 

We nemen 2016 als beginpunt omwille van een aantal breuken in uiteenlopende landen. Negentien 

lidstaten, waaronder België, en de gewesten, gaan erop vooruit op vijf jaar tijd. In 2020 daarentegen was 

er slechts sprake van tien lidstaten die een stijging kenden. De impact van COVID-19 lijkt zo grotendeels 

weggewerkt te zijn. Nederland (+7,8 ppt) en Slovenië (+7,3 ppt) zijn opnieuw koplopers wat betreft groei, 

samen met Ierland (+7,1 ppt). Tsjechië (-3 ppt), Denemarken (-5,7 ppt) en Frankrijk (-7,8 ppt) vallen dan 

weer op in negatieve zin, met lagere scores in 2021 dan in 2016. Denemarken behoudt wel zijn positie in 

de kopgroep.  
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Opleidingsdeelname van de Vlaamse werkende bevolking 

Bovenstaande analyses hebben betrekking op de algemene Vlaamse bevolking tussen 25 en 64 jaar. 

Bijkomende analyses naar enerzijds beroepsstatuut van de hoofdactiviteit en anderzijds sector leveren 

aanvullend interessante opleidingsstatistieken. TABEL 2 toont in welke mate de werkende bevolking 

(25 tot 64 jaar), verder opgesplitst naar loontrekkenden en zelfstandigen, opleiding of vorming volgt. 

De focus ligt op opleidingsdeelname gedurende de referentiemaand.  

 

TABEL 2 \ Opleidingsdeelname (%) (25-64 jaar) gedurende vier weken opgesplitst naar beroepsstatuut 

(Vlaanderen, 2019-2021*) 

 

                                   Werkenden                 Loontrekkenden Zelfstandigena Totaal 

2021*                               11,2                                 11,0 12,6 10,8 

2020                                  7,8                                   7,6 9,0 7,7 

2019                                  8,9                                   8,7 10,1 8,6 
 
Noot: * In 2021 werd de EAK grondig hervormd, wat zorgt voor een breuk in de resultaten. De directe vergelijking tussen 2020 en 

2021 moet bijgevolg met de nodige voorzichtigheid gebeuren. 
a. Bij de zelfstandigen worden helpers en meewerkende familieleden meegerekend 

Bron: Steunpunt Werk op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) – EAK 

 

Op basis van TABEL 2 concluderen we dat zelfstandigen wat vaker dan loontrekkenden deelnemen aan 

opleiding en vorming. In 2021 bedroeg de opleidingsparticipatie respectievelijk 12,6% en 11,0%. 

Ten opzichte van een jaar eerder is de participatiegraad voor zowel de loontrekkenden (+3,4 ppt) als de 

zelfstandigen (+3,6 ppt) toegenomen. De toename bij de werkenden (+3,4 ppt) is iets sterker dan die van 

de totale Vlaamse bevolking (+3,1 ppt). Bij de vorige rapportering op basis van EAK 2020 luidde de 

conclusie nog dat de opleidingsparticipatie in Vlaanderen onafhankelijk van het statuut gedaald was 

(t.o.v. 2019).  

 

Vlaamse loontrekkenden met een tijdelijke job nemen bijna dubbel zo vaak deel aan opleiding als 

loontrekkenden met een vast contract (20,3% ten opzichte van 10,4%). Tussen voltijds (11,3%) en deeltijds 

(10,0%) loontrekkenden is het verschil in opleidingsdeelname beperkt.  

 

In FIGUUR 2 onderzoeken we of er achter het algemene opleidingsdeelnamecijfer bij de loontrekkenden 

grote sectorale verschillen schuilgaan. Enkel sectoren met voldoende grote aantallen worden hier 

opgenomen. Vooral in de sectoren van Onderwijs (P), Financiële activiteiten en verzekeringen (K) en 

Informatie en communicatie (J) vinden we de sterkste opleidingsdeelnamecijfers terug. Deze drie sectoren 

noteren deelnamepercentages tussen 15 en 16 procent. Van de sectoren waarvoor we een betrouwbaar 

aantal observaties hebben, zijn de Bouwnijverheid (F) en Industrie (C) de sectoren met de laagste 

opleidingsdeelnamecijfers. In deze sectoren volgden respectievelijk 5,9% en 7,8% van de Vlaamse 

loontrekkenden tussen de 25 en 64 jaar een opleiding.  
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FIGUUR 2 \ Opleidingsparticipatie loontrekkenden (%) (25-64 jaar) naar activiteitensector (Nace-sectie) 

(Vlaams Gewest, 2021; referentieperiode: 4 weken) 

 

Noot: In de monitoringsrapporten levenslang leren van het Steunpunt Werk in samenwerking met het Departement Werk en Sociale 
Economie (Van Langenhove et al., 2020; Penders et al., 2021) gebeurde deze analyse met andere indicatoren. Omwille van 
de nieuwe vragenlijst tonen we enkel de cijfers voor het recentste jaar 2021. Een aantal sectoren worden niet opgenomen 
wegens te kleine aantallen in 2021.  

Bron: Steunpunt Werk op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) – EAK 

 

Ongelijke opleidingsdeelname  

We zijn al eerder tot de vaststelling gekomen dat nog te weinig volwassenen in Vlaanderen participeren 

aan levenslang leren. In onze vorige studies toonden we bovendien aan dat er achter de globale opleidings -

deelname grote verschillen schuilgaan wanneer we inzoomen op persoons- en socio-economische 

kenmerken zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, ILO-statuut en geboorteland (zie bijvoorbeeld Van 

Langenhove et al., 2020; Penders et al., 2021). In TABEL 3 onderzoeken we hoe de verschillende kloven 

geëvolueerd zijn tussen de jaren 2019, 2020 en 2021. Zo gaan we de impact van COVID-19 op leren na. 

Voor een analyse op langere termijn hebben we ook de cijfers van 2005 toegevoegd, het eerste jaar 

waarvoor cijfers voor opleidingsdeelname gedurende twaalf maanden voor ons land beschikbaar zijn. Om 

de kloven in kaart te brengen, plaatsen we telkens de opleidingsparticipatie van verschillende groepen 

tegenover elkaar. Een waarde 1 duidt op een gelijke opleidingsdeelname van beide groepen. Bij een waarde 

verschillend van 1 is er een groep die meer of minder deelneemt aan opleiding dan de andere. Voor zowel 

de referentieperiode van vier weken als twaalf maanden berekenen we kloven. Op die manier wordt de 

impact van de gehanteerde referentieperiode verder geduid.  

 

De opleidingsdeelname van mannen was in 2020 hoger dan die van vrouwen op basis van de 

twaalfmaandenindicator, waardoor er in die richting een genderkloof was (1,06). In 2021 komt de 

opleidingsdeelname bij beide seksen ongeveer op gelijke hoogte, waardoor er nog nauwelijks sprake is 

van een ongelijkheid (0,99). Terwijl de kloof in 2020 redelijk gelijkaardig was aan de situatie in 2005 (toen 

namen mannen 7% vaker deel aan opleiding dan vrouwen), stellen we in 2021 een verbetering vast van 

de kansen op de opleidingsmarkt. Beide geslachten nemen in 2021 wel minder vaak deel aan opleidingen 

dan precorona (2019). 
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TABEL 3 \ Aandeel van de bevolking (25-64 jaar) dat deelgenomen heeft aan opleiding naar 

persoonskenmerken en kloven (Vlaanderen, 2005-2021; referentieperiode: 4 weken versus 12 maanden) 

 

                                                             Referentieperiode: 4 weken                    Referentieperiode: 12 maanden  

                                                 2005         2019          2020         2021* EVOLUTIE 2005         2019          2020         2021*     EVOLUTIE 

                                                                                                                       '19-'21*                                                                 '19-'21* 

                                                   %           %           %           % % %           %           %           %           % 

Totaal                                        9,1         8,6         7,7        10,8 25,7 21,8       23,0       21,1       20,8       -9,6 
GESLACHT 

1. Man                                      8,9         8,0         7,3        10,5 30,7 22,6       22,7       21,6       20,8       -8,4 

2. Vrouw                                   9,4         9,1         8,2        11,1 21,2 21,1       23,4       20,5       20,9      -10,7 

Genderkloof (1/2)                      0,94       0,88       0,88       0,95 1,07        0,97        1,06        0,99            

LEEFTIJD 

25-34 jaar                                12,4       13,2       12,8       16,4 23,6 28,5       29,4       27,4       27,9       -5,2 

35-44 jaar                               10,0       10,3        8,6        12,7 23,1 25,3       27,1       23,9       23,7      -12,6 

45-54 jaar                                 8,8         7,0         6,0         8,8 25,9 21,2       22,2       21,9       19,7      -11,5 

55-64 jaar                                 4,8         4,5         4,1         6,1 35,5 10,6       14,5       12,1       13,1       -9,3 

Generatiekloof ((1+2+3)/4)        2,13        2,25        2,21        2,07 2,35        1,81         2,01        1,80             

ONDERWIJSNIVEAU 

1. Kortgeschoold                       3,7         3,2         2,7         4,5 42,0 8,6         9,8         8,4         8,2       -16,7 

2. Middengeschoold                   7,8         5,7         5,2         6,9 20,2 19,2       18,3       16,5       16,9       -8,0 

3. Hooggeschoold                    16,5       13,9       12,1       16,4 17,9 39,1       34,6       31,1       28,8      -16,8 

Onderwijskloof ((2+3)/1)            3,16         3,11         3,26       2,68 3,29       2,68       2,84       2,84            

STATUUT (ILO) a 

1. Beroepsbevolking                 10,3        9,0         8,0        11,5 28,2 26,0       26,0       24,1       23,4      -10,1 

1.1 Werkenden                         10,1        8,9         7,8        11,2 26,5 26,2       26,1       24,1       23,3      -10,8 

1.2 Werklozen                          14,1       12,9       13,4       20,5 58,8 22,2       22,3       24,1       25,8       16,1 

2. Niet-beroepsactieven             5,6         7,0         6,9         7,7 10,8 8,9        11,1        8,9        10,0       -9,4 

Arbeidsmarkt-                            1,82        1,29         1,16         1,49 2,91        2,35        2,71        2,33 

participatiekloof (1/2)                     

Kloof werkend-                          0,71        0,69       0,58       0,55 1,18          1,17         1,00        0,90 

werkloos (1.1/1.2)                             

GEBOORTELAND b 

1. België                                    9,0         8,6         7,7        10,9 26,5 22,0       23,9       21,9       21,6       -9,8 

2. EU                                         8,6         8,4         7,5        10,5 25,0 20,0       20,6       15,8       19,4       -6,0 

3. Niet- EU                               13,0        8,5         7,9        10,4 22,1 19,9       17,2       17,3       16,3       -5,3 

Geboortekloof België versus   0,81        1,02        0,99        1,04 1,10         1,29         1,31         1,24 

EU en niet-EU (1/(2+3))                  

Geboortekloof EU versus         0,69        1,01         0,97        1,05 1,10         1,38         1,24         1,31 

niet-EU ((1+2)/3)                             

 
Noot: * In 2021 (en 2017) werd de EAK grondig hervormd, wat zorgt voor een breuk in de resultaten. De evolutie moet bijgevolg 

met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
a. Bij opleidingsdeelname in de laatste twaalf maanden naar arbeidsmarktstatuut moet er rekening worden gehouden met 
de verschillende referentieperiodes. Statuut heeft betrekking op de referentieweek van de bevraging terwijl 
opleidingsdeelname naar het afgelopen jaar kijkt. Het statuut kan snel wijzigen doorheen de tijd. Bij deze cijfers gaat het 
dus over de opleidingsdeelname gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de referentieweek, met het statuut dat 
mensen op het einde van die twaalf maanden hebben.  
b. In 2005 gaat het over EU-25 want Bulgarije, Roemenië en Kroatië zijn op dat moment nog geen lid van de EU. In 2019 
rekenen we het Verenigd Koninkrijk (VK) nog tot de EU, maar in 2020 en 2021 gaat het over EU-27 exclusief het VK (omwille 
van de Brexit). Bij de vergelijking overheen de tijd moet bijgevolg rekening gehouden worden met de wijzigende samenstelling 
van de EU en niet-EU. 

Bron: Steunpunt Werk op basis van Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) – EAK 
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Voor de vierwekenindicator stellen we in 2019 en 2020, en in mindere mate in 2005, een kloof in de 

omgekeerde richting vast: vrouwen kennen een hogere opleidingsdeelname dan mannen. De opleidings -

intensiteit was dus steeds wat sterker bij vrouwen. Ook in 2021 blijft die conclusie overeind, maar is de 

kloof (0,95) wat minder uitgesproken geworden in vergelijking met eerdere jaren, doordat de 

opleidingsdeelname sterker is gestegen bij mannen dan bij vrouwen. 

 

Voor de generatiekloof delen we het aandeel van 25- tot 54-jarigen dat opleiding volgde door het aandeel 

hiervan bij 55-plussers. De jongere generatie (25 tot 54 jaar) laat een opleidingsdeelname optekenen die 

ongeveer twee keer zo hoog is als die van de 55-plussers: de kloof bedraagt 2,07 voor de referentieperiode 

van vier weken en 1,80 voor de referentieperiode van twaalf maanden. Ook in 2021 blijven 55-plussers 

op het vlak van opleidingsdeelname dus achterophinken ten opzichte van de min-vijfenvijftigers. 

Ondanks de relatief grote generatiekloof, stellen we voor beide referentieperiodes een daling van de 

ongelijkheid vast ten opzichte van de voorgaande jaren. Enkel in vergelijking met 2019 is de kloof bij de 

twaalfmaandenindicator zo goed als gelijk (1,81 versus 1,80). Het feit dat de kloof verkleint op een jaar 

tijd, heeft hoofdzakelijk te maken met de toegenomen participatiegraad van 55-plussers: voor beide 

referentieperiodes kennen de 55-plussers de sterkste groei op jaarbasis. Voor deelname het afgelopen 

jaar bijvoorbeeld stijgt de participatiegraad van 55-plussers van 12,1% in 2020 naar 13,1% in 2021, 

wat neerkomt op een stijging van +8,5%. Bij de overige leeftijdscategorieën in TABEL 3 blijft de jaargroei 

beperkt tot maximaal +1,7% (bij de 25- tot 34-jarigen) of wordt ze zelfs negatief (-0,7% bij de 35- tot 

44 jarigen en -10,3% bij de 45- tot 54-jarigen). Ook bij de vierwekenindicator is de toename op jaarbasis 

bij de 55-plussers het sterkst (+47,6%), weliswaar op de voet gevolgd door de 35- tot 44-jarigen (+47,3%). 

Ook ten opzichte van 2005 zijn de 55-plussers de enige groep met een positieve evolutie (+24,0%) in 

geval van opleiding gedurende twaalf maanden. Daartegenover is de opleidingsintensiteit (vierwekenindicator) 

van de jongere bevolking wel sterker gestegen op zestien jaar tijd. Kortom, de jongere generaties nemen 

nog altijd veel vaker deel aan opleiding, wat onder meer te verklaren valt door een sterke nood aan 

vorming aan het begin van hun loopbaan en een hogere jobmobiliteit. Bovendien, hoe jonger de 

leeftijdsgroep hoe hoger de opleidingsdeelname. Toch zijn de 55-plussers aan een inhaalbeweging bezig.  

 

Vervolgens nemen we de onderwijskloof onder de loep, die bekomen wordt door de opleidingsparticipatie 

van hogergeschoolden, dit zijn de midden- en hooggeschoolden, tegenover deze van de kortgeschoolden 

te plaatsen. Eerst analyseren we de deelname per opleidingsniveau. De opleidingsdeelname van 

kortgeschoolden blijft ook in 2021 nog erg laag, hoewel we voor de vierwekenindicator wat progressie 

zien tegenover de voorgaande jaren. Terwijl hun opleidingsdeelname daalde in het eerste jaar van de 

COVID-19-crisis, van 3,2% in 2019 naar 2,7% in 2020, noteren kortgeschoolden in 2021 een hogere 

opleidings deelname (4,5%) dan precorona en dan in 2005 (3,7%). Gedurende de twaalf maanden 

voorafgaand aan de referentieweek noteren we echter het laagste niveau van de vier meetpunten. 

Sinds 2005 kent de twaalfmaandenindicator bij kortgeschoolden alleszins een erg wisselend verloop. 

Middengeschoolden nemen iets vaker dan kortgeschoolden deel aan opleidingen gedurende vier weken 

(6,9% in 2021). Het verschil in opleidingsniveau tussen kort- en middengeschoolden is wel veel meer 

uitgesproken bij opleidingsdeelname tijdens het afgelopen jaar: terwijl 16,9% van de middengeschoolde 

Vlamingen tussen 25 en 64 jaar deelneemt aan opleiding, is dit bij de kortgeschoolden slechts 8,2%. 

De hoogste participatiegraden vinden we bij de hooggeschoolden. Opmerkelijk is hier dat we bij 

opleidingsdeelname op vier weken (16,4%) een toename vaststellen, zowel ten opzichte van 2019 (13,9%) 

als 2020 (12,1%), maar dat de twaalfmaandenindicator de neerwaartse trendlijn sinds 2005 doorzet. 

In 2005 nam nog 39,1% deel aan opleiding en vorming, terwijl dat percentage gezakt is naar 28,8% 

in 2021.  

 

Dat de onderwijskloof de hoogste waarden in de tabel laat optekenen, namelijk 2,68 voor de 

referentieperiode van vier weken en 2,84 voor die van twaalf maanden, onderstreept hoe groot de afstand 

tussen beide groepen nog is. Hogergeschoolden nemen nog altijd bijna drie keer zo vaak als 

kortgeschoolden deel aan opleiding, waardoor ook in 2021 sprake is van een duidelijk Mattheuseffect. 
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Hooggeschoolden versterken hun positie op de arbeidsmarkt door zich bij te scholen, terwijl kortgeschoolden, 

die doorgaans al een kwetsbaarder profiel hebben, achterblijven omdat hun opleidingsparticipatie veel 

lager ligt. Toch is er ook positief nieuws: terwijl de onderwijskloof voor beide referentieperiodes verder 

uitdiepte tussen 2019 en 2020, stellen we voor 2021 een daling vast op basis van de vierwekenindicator 

(van 3,26 naar 2,68) en een status quo op basis van de twaalfmaandenindicator (2,84). Ook in vergelijking 

met het beginpunt zijn beide kloven kleiner geworden. Het blijvende Mattheuseffect benadrukt het belang 

van meer inspanningen ten opzichte van de kortgeschoolde bevolking. Zij hebben het meest bij opleiding 

te winnen, onder andere omdat jobs voor kortgeschoolden doorgaans kwetsbaarder zijn voor economische 

en maatschappelijke schokken, denk bijvoorbeeld aan het risico op automatisering. Echter, hoewel de 

hooggeschoolden de hoogste opleidingsdeelnamecijfers noteren in TABEL 3, blijven ook deze 

percentages nog ver verwijderd van de EU-doelstellingen voor 2025 of 2030. Het is dus niet enkel zaak 

om de kortgeschoolden mee in het opleidingsbad te trekken, maar ook om de hooggeschoolden 

gemotiveerd te houden voor een leven lang leren.  

 

Bij arbeidsmarktstatuut berekenen we twee kloven. De arbeidsmarktparticipatiekloof bekomen we door 

het aandeel opleidingsparticipatie van de werkenden en werklozen, oftewel de beroepsbevolking, te delen 

door dat van de niet-beroepsactieven. Zowel de werkenden, werklozen als niet-beroepsactieven nemen 

in 2021 vaker deel aan opleiding gedurende de referentiemaand dan een jaar eerder. De negatieve impact 

tijdens het eerste jaar van de coronapandemie is bovendien goedgemaakt, aangezien de percentages in 

2021 hoger liggen dan in 2019. De sterkste stijging, van 13,4% in 2020 naar 20,5% in 2021, vinden we 

terug bij de werklozen. Zij kenden reeds in 2005 (14,1%) de hoogste opleidingsdeelname en hebben 

sindsdien het opleidingspercentage sterk zien toenemen. Met het oog op een nieuwe job kan het voor 

werklozen zinvol zijn om een cursus of andere leeractiviteit te volgen, om de eigen kennis bij te schaven 

of nieuwe vaardigheden aan te leren. Samen met de werkenden nemen zij 49% meer deel aan opleiding 

en vorming dan niet-beroepsactieven. In 2020 bedroeg dit percentage nog 16%. Hoewel de 

opleidingsdeelname van niet-beroepsactieven op een jaar tijd ook is toegenomen (van 6,9% tot 7,7%), 

blijven de niet-beroepsactieven duidelijk minder goed geïntegreerd op de opleidingsmarkt in vergelijking 

met de beroepsbevolking. Bovendien, terwijl er in 2020 nog sprake was van een verdere verbetering (de 

kloof daalde namelijk sinds 2018), evenaart deze kloof in 2021 bijna het niveau van de periode 2006-2009 

(toen rond de 1,50). In 2005 waren de opleidingskansen echter nog ongelijker verdeeld: beroepsactieven 

volgden toen bijna twee keer (1,82) zo vaak opleidingen als niet-beroepsactieven. Werkgedreven motivaties 

zijn vermoedelijk minder van belang bij niet-beroepsactieven dan bij werkenden en werklozen. De sterke 

positie van de werklozen wat betreft opleidingsdeelname komt ook terug in de tweede kloof, namelijk die 

tussen de werkenden en werklozen. Deze ging van 0,69 in 2019 naar 0,58 in 2020 en 0,55 in 2021, 

te verklaren door de sterkere stijging van de opleidingsdeelname bij werklozen dan bij werkenden. 

Tussen 2005 en 2017 schommelde deze kloof nog rond de 0,8. Sindsdien is het verschil tussen werkenden 

en werklozen uitgediept.    

 

Bij de analyse van opleidingsdeelname gedurende het jaar voorafgaand aan de referentieweek moet er 

rekening gehouden worden met de verschillende referentieperiodes voor statuut en opleidingsdeelname. 

Omdat statuut snel kan wijzigen, is het niet helemaal zeker of de persoon in kwestie de hele 

referentieperiode van de indicator ook effectief dat statuut had en behield. Het gaat hier dus over het 

statuut dat men had op het einde van die twaalf maanden (zie ook noot onder TABEL 3). De erg grote 

kloof van 2,33 in 2021 is te verklaren door de zeer lage opleidingsdeelname van niet-beroepsactieven: 

terwijl 23,4% van de beroepsbevolking een opleiding volgde, gaat dat bij niet-beroepsactieven om slechts 

10%. Samen met de kortgeschoolden noteren zij voor de twaalfmaandenindicator de laagste 

opleidingsdeelname. Voor de niet-beroepsactieven is dit een verbetering ten opzichte van 2020 (8,9%), 

maar het precovidniveau wordt nog niet bereikt (11,1%). Echter, ook de werkenden zitten in 2021 nog onder 

dat niveau (23,3% versus 26,1%). Wel positief is dat de kloof gedaald is ten opzichte van de vorige jaren 

in TABEL 3. De opleidingskansen voor werkenden en werklozen (tweede kloof) waren in 2020 nog gelijk, 

een jaar later is deze kloof iets meer uitgediept in het voordeel van de werklozen. 
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Voor beide referentieperiodes kunnen we concluderen dat de werklozen hun positie op de opleidingsmarkt 

alleen nog maar verstevigd hebben in 2021. 

 

Tot slot splitsen we opleidingsdeelname op naar geboorteland, met een onderverdeling van personen 

geboren in België, geboren in de EU en buiten de EU. Daarbij moet rekening gehouden worden met de 

wijzigende samenstelling van de EU en niet-EU doorheen de tijd (zie noot onder TABEL 3). Op maandbasis 

participeren de drie groepen ongeveer evenveel aan opleiding in 2021 (en meer dan in 2019 en 2020). 

De twee kloven, namelijk die tussen enerzijds personen geboren in België en personen geboren buiten 

België en anderzijds tussen EU- en niet-EU-burgers, bedragen in 2021 respectievelijk 1,04 en 1,05 (in 2020 

respectievelijk 0,99 en 0,97). In 2005 was er sprake van meer ongelijkheid in opleidingskansen (kloven 

van respectievelijk 0,81 en 0,69) en dit omwille van de hogere opleidingsdeelname van niet-EU-burgers in 

en rond het jaar 2005. Op jaarbasis verloopt de deelname minder gelijk: de participatiegraad van personen 

geboren in België ligt in 2021 24% hoger dan bij personen die niet in België zijn geboren. Een jaar eerder 

was dit wel nog 31%. Deze krimp is toe te schrijven aan een daling van de participatiegraad van in België 

geboren personen en een toename in opleidingsdeelname bij voornamelijk EU-burgers. De kloof tussen 

EU-burgers en niet-EU-burgers is dan weer toegenomen, van 1,24 naar 1,31, omdat de daling bij niet- 

EU-burgers sterker was dan de daling bij de EU-burgers (inclusief België). In vergelijking met 2005 is de 

deelnamegraad gedurende twaalf maanden van de drie categorieën gedaald. Toen lagen de percentages 

nog dichter bij elkaar, waardoor de kloven eerder beperkt bleven. We concluderen dat ook migratie -

achtergrond nog steeds een belangrijke factor is. Er dient blijvende aandacht te zijn voor personen met 

een migratieachtergrond in Vlaanderen, aangezien zij volgens OESO (2019) meer kans hebben op een 

zeer laag geletterdheidsniveau dan personen geboren in België.  

 

Conclusie 

Levenslang leren staat al langer centraal op de beleidsagenda, met ambitieuze doelstellingen maar ook 

en breed scala aan incentieven en maatregelen om de leercultuur in Vlaanderen te bevorderen. Echter, 

nog te weinig volwassenen in Vlaanderen participeren aan levenslang leren, terwijl het belang van 

levenslang leren juist nog toeneemt in het licht van recente maatschappelijke ontwikkelingen – denk aan 

vergrijzing, robotisering en digitalisering, vergroening en klimaattransitie – maar ook van economische 

schokken zoals de COVID-19-pandemie. Eerder werden de vooropgestelde Europese doelen tegen 2020 

niet gehaald en ook in 2021 kwam de opleidingsparticipatie gedurende twaalf maanden (20,8%) nog niet 

in de buurt van het 47%-streefcijfer dat de Europese Commissie voor de twaalfmaandenindicator 

vooropstelt tegen 2025, of van de ambitie van een opleidingsdeelname van 60% tegen 2030.5 Deze twaalf -

maande nindicator is bovendien voor het tweede jaar op rij gedaald. Tijdens de eerste twee jaren van de 

gezondheidscrisis volgden minder mensen opleidingen. De indicator die opleidingsdeelname in de 

afgelopen vier weken meet, is ten opzichte van een jaar eerder dan weer relatief sterk gestegen, van 7,7% 

in 2020 naar 10,8% in 2021. Een belangrijke noot hierbij is de breuk in de resultaten in 2021 omwille van 

de herziening van de EAK-vragenlijst. Het valt niet uit te sluiten dat een deel van de stijging in 2021 een 

methodologisch effect is. Toekomstige monitoring zal uitwijzen of het om een reële stijging gaat. 

In Europees perspectief stellen we vast dat het Vlaamse Gewest opnieuw in de middenmoot en rond het 

Europese gemiddelde blijft hangen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluit met een opleidingsdeelname 

van 14,6% aan bij het rijtje van beter presterende lidstaten, maar komt nog niet in de buurt van Zweden 

en Finland die percentages noteren van boven de dertig procent. Opvallend is wel dat na een algemene 

achteruitgang in opleidingsdeelname in Europa tijdens het eerste jaar van de COVID-19-pandemie, 

de meerderheid van de lidstaten in 2021 in de buurt van het niveau van voor de gezondheidscrisis komt 

of deze zelfs overstijgt.  
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Wanneer de LFS-cijfers van 2022 beschikbaar zijn6, zullen we de Europese vergelijking niet langer 

uitsluitend voor de vierwekenindicator uitvoeren zoals we tot nu toe deden in monitoringsrapporten en 

artikels over levenslang leren op basis van de EAK. Omdat de twaalfmaandenindicator als een beter 

omvattende maatstaf wordt gezien en toekomstige doelstellingen hierop gebaseerd zijn, wordt deze vanaf 

2022 tweejaarlijks gemeten op Europees niveau.  

 

Behalve verschillen naar referentieperiode en tussen regio’s en lidstaten, zijn er ook verschillen in 

opleidingsdeelname naargelang beroepsstatuut en andere jobkenmerken. Van de werkende bevolking in 

Vlaanderen volgen zelfstandigen vaker dan loontrekkenden een opleiding gedurende de referentiemaand 

(12,6% versus 11,0%). Voor beide groepen neemt de opleidingsdeelname toe. De loontrekkenden met een 

tijdelijke job nemen bijna dubbel zo vaak deel aan opleidingen als zij met een vaste job. Veel minder 

uitgesproken is het verschil tussen voltijds en deeltijds werkende loontrekkenden. Ook de sector waarin 

iemand tewerkgesteld is, speelt een rol. Loontrekkenden in de sectoren onderwijs, financiële activiteiten 

en verzekeringen, en informatie en communicatie nemen het vaakst deel aan opleidingen, met deelnamecijfers 

van boven de vijftien procent. De bouwnijverheid en de industrie springen dan weer in het oog als sectoren 

met de laagste opleidingsdeelname.  

 

Van een sterke leercultuur is momenteel nog niet echt sprake in Vlaanderen. Na hun initiële opleiding zijn 

mensen doorgaans niet meer zo gemotiveerd of bereid om zich bij of om te scholen. Bij bepaalde groepen 

in de maatschappij stelt dit probleem zich harder dan bij andere, doorgaans groepen die juist (extra) 

gebaat zijn bij leren. Voornamelijk kwetsbaardere groepen in de maatschappij, denk daarbij aan 

kortgeschoolden, 55-plussers en niet-beroepsactieven, zijn veel minder aanwezig in opleidingsstatistieken. 

Ook in 2021 zijn er in Vlaanderen significante verschillen in deelname tussen sociaal-demografische 

groepen en blijft de aanwezigheid van duidelijke Mattheuseffecten bijgevolg een belangrijk aandachtspunt. 

Ondanks de ongelijkheden die er nog steeds zijn, is er wel het lichtpunt dat heel wat groepen vaker 

opleiding volgen dan voorheen. Zo gaan voor de vierwekenindicator alle besproken subgroepen in 2021 

erop vooruit in vergelijking met een jaar eerder. De sterkste stijging vinden we terug bij de werklozen: 

met 20,5% deelname gedurende de referentiemaand (+7,1 ppt) laat deze groep het algemene 

deelnamecijfer (10,8%) ver achter zich. Ook in vergelijking met 2019, het precovidniveau, wordt er vaker 

deelgenomen aan opleiding. Voor de twaalfmaandenindicator daarentegen merken we bij een aantal 

categorieën een krimp, zowel ten opzichte van 2019 als 2020. Enkele uitzonderingen hierop (in vergelijking 

met 2020) zijn vrouwen, 25- tot 34-jarigen, 55-plussers, middengeschoolden, werklozen en personen 

geboren in de EU (exclusief België). Zij laten een hogere opleidingsdeelname optekenen in 2021. Het gevolg 

is dat enkele kloven minder uitgesproken zijn dan voordien. Toch blijft het een aandachtspunt om zowel 

de meer kwetsbare groepen toe te leiden naar leren als de sterkere profielen te blijven motiveren. 

Zo komen de relatief hoge participatiegraden van bijvoorbeeld werklozen en hooggeschoolden nog steeds 

niet in de buurt van de vooropgestelde Europese targets. Bovendien was de algemene evolutie de 

afgelopen jaren eerder traag en ongelijkmatig.  

 

Een gebrek aan leerbereidheid en motivatie is een van de verklaringen voor de matige opleidings -

deelname. Ons eerste monitoringsrapport samen met de collega’s van het Departement WSE (Van 

Langenhove et al., 2020) toonde op basis van de AES aan dat een relatief grote groep volwassenen niet 

wenst te leren en ook geen leernood ervaart, met een lagere leerbereidheid bij kortgeschoolden, 

55-plussers en niet-beroepsactieven. Deze lage leermotivatie is dan vooral toe te wijzen aan onvoldoende 

inzicht in waarom leren relevant kan zijn om mee te draaien in de samenleving als geheel, en de wereld 

van werk in het bijzonder (Van Langenhove & Vansteenkiste, 2020). Het is aan alle actoren om die 

noodzaak tot leren breder uit te dragen en te laten doorsijpelen tot elk individu. Het Vlaams Partnerschap 

Levenslang Leren kan hier een belangrijke rol in vertolken. 
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Naast de onduidelijke leernood bij heel wat volwassen Vlamingen, speelt ook het bestaan van allerlei 

drempels. De OESO ontwikkelde recent een bevolkingssegmentatie voor levenslang leren (2022).7 

Met behulp van latente klassenanalyse resulteerde deze oefening in de identificatie van negen 

verschillende leerprofielen. Elke groep deelt een reeks motivaties om te leren en belemmeringen voor 

deelname. Verder werd er ook nagegaan welke kenmerken het meest geassocieerd zijn met elk van de 

negen profielen, zoals sociaal-demografische kenmerken, arbeidsmarktstatus en vereiste competenties. 

Deze benadering combineert een diversiteit aan factoren en kenmerken die opleidingsdeelname 

beïnvloeden en gaat zo verder dan de behoeftes van één specifieke groep die minder vaak deelneemt aan 

leeractiviteiten. Het onderzoek toont alvast aan dat het belangrijk is om rekening te houden met de grote 

heterogeniteit in motivatieprofielen. Er kunnen zeer uiteenlopende redenen spelen om al dan niet deel te 

nemen aan leeractiviteiten. Belemmeringen en drempels kunnen de motivatie bovendien direct 

beïnvloeden. Verder is het belangrijk dat ook werkgevers hun rol blijven spelen in het stimuleren van 

opleidingsdeelname. Dan gaat het om opleidingsdeelname te stimuleren voor iedereen en niet enkel bij 

de usual suspects, zoals bij de high potentials onder de hooggeschoolden (bijvoorbeeld omdat ze hier 

grotere productiviteitstoenames door scholing verwachten dan bij kortgeschoolden) of bij hun jongere 

medewerkers (bijvoorbeeld omdat hun loopbaanperspectief nog langer is).  
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UGent @ Work. (2022). Welzijn op het werk in Vlaanderen: nieuwe cijfers en duiding vanuit onderzoek 

(Stories @ UGent @ Work, nummer 6). https://www.ugent.be/ugentatwork/nl/acties/sugaw6.pdf 

 

Voor deze studie namen we in samenwerking met onderzoeksbureau Bilendi een representatieve 

bevraging af bij 1009 Vlamingen omtrent hun welzijn op het werk. Deze Vlamingen werkten in 

dienstverband in de privé- of publieke sector en waren op beroepsleeftijd, dat wil zeggen dat ze tussen 

18 en 64 jaar oud waren. De steekproef bestond uit 49,2% mannen (496 mannen) en 50,8% vrouwen 

(513 vrouwen). De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 46,1 jaar. 717 respondenten werkten 

voltijds; 292 respondenten werkten deeltijds. Al deze statistieken geven aan dat de steekproeftrekking 

geslaagd is aangezien deze in de buurt liggen van de populatiegemiddelden. 

 

In dit artikel bespreken we de belangrijkste resultaten uit de studie en duiden we ze vanuit recent 

wetenschappelijk onderzoek. De structuur is als volgt. Eerst geven we algemene cijfers omtrent het welzijn 

op het werk van de Vlaamse werknemer. Vervolgens bespreken we respectievelijk cijfers omtrent 

werkeisen en werkhulpbronnen die de Vlaamse werknemer ervaart, in lijn met de wetenschappelijke 

literatuur omtrent welzijn op het werk, die typisch vertrekt vanuit deze twee drijvers van welzijn op het 

werk in het algemeen en burn-outpreventie in het bijzonder (het Job Demands-Resources model). In een 

volgend deel bespreken we de attitude van de Vlaamse werknemer ten opzichte van mogelijke interventies 

om het welzijn op het werk te verbeteren, met een focus op de mogelijkheid tot een vierdaagse werkweek, 

zoals recent besloten door de federale regering. Tot slot volgt de conclusie. 

Voor deze studie2 vroegen we een representatieve steekproef van 1009 Vlamingen naar hun 

welzijn op het werk. Daaruit blijkt dat slechts één op vijf Vlamingen echt tevreden is met 

hun job, wat minder gunstig is dan het Europese gemiddelde volgens de EU-SILC-bevraging. 

De voornaamste verklaringen vanuit deze studie hiervoor zijn drievoudig: slechts één op 

vijf ervaart geen stress op het werk, meer dan één op vijf geeft aan niet uitgerust te raken 

na het werk en, tot slot, meer dan één op vier geeft aan meer werk te hebben dan ze goed 

kunnen doen. De Vlaamse werknemers verwachten veel van de vierdaagse werkweek die de 

federale regering binnenkort invoert: bijna één op drie geeft aan dat ze het waarschijnlijk 

achten dat deze maatregel hun algemeen welzijn op het werk zal verhogen. 37,2% van 

voltijdse werknemers geven dan ook aan waarschijnlijk in te zullen stappen in de vierdaagse 

werkweek, mocht die kans zich voordoen bij hun werkgever.

ABSTRACT

1 Alle auteurs zijn werkzaam aan de Universiteit Gent en zijn verbonden aan het interdisciplinair onderzoeksconsortium (IDC) 
UGent @ Work. De corresponderende auteur is Brecht Neyt (Brecht.Neyt@UGent.be). 

2 Dit rapport is onderdeel van de reeks ‘Stories @ UGent @ Work’, dat korte, stakeholdergerichte analyses brengt over 
maatschappelijke en actuele topics rond werk en arbeidsmarkt. 

https://www.ugent.be/ugentatwork/nl/acties/sugaw6.pdf
http://www.ugent.be/ugentatwork
mailto://Brecht.Neyt@UGent.be


Algemene cijfers over welzijn op het werk 

In dit deel geven we enkele algemene cijfers omtrent het welzijn op het werk van de Vlaamse werknemer. 

Meer concreet komen achtereenvolgens aan bod: algemene jobtevredenheid, stress op het werk en 

burn-outrisico. 

 

Algemene jobtevredenheid 

FIGUUR 1 geeft een beeld van de algemene jobtevredenheid van de Vlaamse werknemer. We volgen de 

interpretatie van de EU-SILC-bevraging, zoals gerapporteerd door Eurostat3: een score van negen op tien 

of meer op de vraag “Hoe tevreden bent u momenteel met uw job in het algemeen” wordt gezien als hoge 

tevredenheid, een score tussen (en met inbegrip van) zes en acht als redelijke tevredenheid en een score 

van vijf op tien of minder als lage tevredenheid. De bevindingen bij onze representatieve steekproef geven 

aan dat 18,2% een hoge jobtevredenheid ervaart, 63,6% redelijk tevreden is en 18,2% laagtevreden is. 

 

FIGUUR 1 \ Het merendeel van de Vlaamse werknemers is tevreden met hun job. 
 

Noot: Respondenten dienden hun algemene jobtevredenheid aan te geven op een schaal van 0 tot 10. Daarbij werd duidelijk 
aangegeven dat 0 stond voor totaal ontevreden, 5 voor een neutrale positie en 10 voor totaal tevreden. Het percentage 
respondenten dat een score van 9 op 10 of meer geeft wordt aangeduid in tinten van groen; het percentage respondenten 
dat een score van 5 op 10 of minder geeft wordt aangeduid in tinten van blauw. 

 

Deze cijfers zijn minder gunstig dan degene die in de EU-SILC-bevraging van 2018 werden vastgesteld op 

Belgisch niveau: 23,5% erg tevreden, 67,2% redelijk tevreden en 9,3% laagtevreden. Met deze cijfers zat 

België toen dicht op het Europese gemiddelde. De algemene jobtevredenheid is een interessant concept 

omdat het één cijfer is (meestal een score op tien) dat weergeeft hoe de werknemer zijn job globaal 

ervaart en beleeft. De werknemer zal een afweging maken tussen wat goed is en wat minder goed is en 

zal ook rekening houden met het persoonlijk belang van elk aspect van de job. Minder interessant aan het 

concept algemene jobtevredenheid is het feit dat ook (‘foute’) verwachtingen of het zich aanpassen aan 

een minder goede job de gegeven tevredenheidsscore kunnen beïnvloeden. Dat de gemeten jobtevredenheid 

lager ligt dan cijfers voor België gebaseerd op eerdere Europese studies zou kunnen wijzen in de richting 

van een daling van het globale welzijn op het werk, in lijn met de vaststelling van de SERV dat ook de 

werkbaarheid een dalende tendens vertoont (Bourdeaud’hui et al., 2019). 

 

Deze cijfers kunnen gezien worden als verdere evidentie voor de gouden kooi waar vele burgers in 

Vlaanderen zich in bevinden en die we ook in een blog van Blog @ UGent @ Work (Baert, 2022) beschreven. 

Minder dan één op vijf is écht gelukkig in zijn (m/v/x) baan en toch blijven we hier langer dan elders 

dezelfde job uitoefenen. Cijfers van Eurostat voor 2021 geven bijvoorbeeld aan dat bijna de helft (47,9%) 

van alle werknemers van 25 jaar of ouder reeds tien jaar of langer dezelfde baan uitoefenen, een statistiek 

die in elk buurland lager is. Ook ander cijferwerk geeft aan dat, ondanks het relatief laag aantal écht 

tevredenen, in ons land geen sprake is van de ‘great resignation’ die in andere landen beschreven wordt. 

Dit alles kan niet los gezien worden van onze anciënniteitsgedreven verloning, de sectorale organisatie van 

onze arbeidsmarkt (waar voordelen wegvallen bij een overstap) en de verschillende stelsels van pensioen -

opbouw, die bijvoorbeeld overstappen van de publieke naar de private sector onaantrekkelijk maken. 
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3 Zie ook https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ilc_pwb_esms.htm 
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met uw job in het algemeen?

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ilc_pwb_esms.htm


Stress op het werk 

FIGUUR 2 geeft aan dat op het moment van de bevraging slechts één op vijf (21,3%) helemaal geen 

stress ervoer, waarbij stress gedefinieerd werd als “een toestand waarin u gespannen, onrustig of nerveus 

bent, of ‘s nachts niet kunt slapen omdat u de hele tijd aan problemen denkt”. Eén op vijf (20,3%) ervoer 

vrij veel tot heel veel stress. 

 

FIGUUR 2 \ Een minderheid van de Vlaamse werknemers ervaart geen stress. 

 

Noot: Voor deze vraag werd stress op het werk gedefinieerd als “een toestand waarin u gespannen, onrustig of nerveus bent, 
of ‘s nachts niet kunt slapen omdat u de hele tijd aan problemen denkt”. 

 

Bij acht op tien (79,8%) blijkt de ervaren stress gerelateerd aan hun job. Bij respondenten die op zijn minst 

‘een beetje’ stress ervaren, geeft namelijk vier op tien aan dat deze stress voornamelijk door hun job 

komt en nog eens vier op tien geeft aan dat dat gedeeltelijk zo is. Een volgende, zorgwekkende bevinding 

(FIGUUR 3) is dat deze stress bij meer dan twee op drie (68,1%) al meer dan drie maanden aansleept. 

 

FIGUUR 3 \ De ervaren stress onder Vlaamse werknemers is hoofdzakelijk langdurig. 

 

Noot: Voor deze vraag werd stress op het werk gedefinieerd als “een toestand waarin je gespannen, onrustig of nerveus bent, 
of ‘s nachts niet kunt slapen omdat u de hele tijd aan problemen denkt”. 

 

Een andere opvallende bevinding (FIGUUR 4) is dat werkstress een stuk lager is op telewerkdagen. 

Als we een score van zeven op tien of meer op de vraag “Hoe zou u uw gemiddeld stressniveau 

beoordelen?” beschouwen als ‘veel werkstress’, dan ervaren 28,8% van alle respondenten veel werkstress 

op kantoordagen, terwijl dat op telewerkdagen slechts 16,1% is (hieronder aangeduid in tinten van groen). 

 

FIGUUR 4 \ Het gemiddeld stressniveau bij Vlaamse werknemers ligt lager op telewerkdagen dan op 

kantoordagen. 
 

Noot: Respondenten dienden hun gemiddeld stressniveau aan te geven op een schaal van 0 tot 10. Daarbij werd duidelijk 
aangegeven dat 0 stond voor helemaal geen werkstress, 5 voor een neutrale positie en 10 voor veel werkstress. Het 
percentage respondenten dat een score van 7 op 10 of meer geeft wordt aangeduid in tinten van groen; het percentage 
respondenten dat een score van 3 op 10 of minder geeft wordt aangeduid in tinten van blauw. 

 

\ 24
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Helemaal niet Een beetje Enigszins Vrij veel Heel veel

In welke mate heeft u op dit
moment last van stress?

13,9%8,2%9,8% 68,1%

Minder dan twee weken Twee tot vier weken

Eén tot drie maanden Meer dan drie maanden

Hoe lang heeft u deze stress al?

Helemaal geen werkstress Veel werkstress

10,2%7,9% 11,0% 10,5% 9,6% 10,5% 11,5% 14,3% 10,6%

13,2% 15,6% 12,9% 12,2% 13,7% 9,0% 9,0% 5,6%7,3%

Hoe zou u uw gemiddeld stressniveau
beoordelen op kantoordagen?

Hoe zou u uw gemiddeld stressniveau
beoordelen op telewerkdagen?



Telewerk kan een verlichting van stress brengen, doordat er bijvoorbeeld meer ongestoord aan bepaalde 

taken kan worden doorgewerkt of doordat er een betere afstemming met het privéleven is. Anderzijds 

blijken werknemers op telewerkdagen een lagere mate van betrokkenheid bij het werk te vertonen, 

zo bleek uit recent onderzoek waarin mensen gedurende drie werkweken opgevolgd werden via een 

digitale dagboekmethode (Bolliger et al., 2020). Ook gaan mensen minder een beroep doen op steun bij 

hun collega’s om met stresssituaties om te gaan als ze van thuis werken. Het is dus belangrijk om een 

goed evenwicht na te streven tussen kantoor- en telewerk, om de betrokkenheid met het werk en met de 

collega’s aan te houden. 

 

Ook de Werkbaarheidsmonitor van de SERV (Bourdeaud’hui et al., 2019) stipt stress aan als het meest 

acute probleem op de werkvloer, één dat over de jaren heen als meer en meer problematisch wordt 

ervaren. Een recente analyse gaf mee dat vrouwen meer geconfronteerd worden met stress (Janssens et 

al., 2022). Onze resultaten bevestigen dit verschil. 

 

Burn-out 

In dit deel kijken we naar de resultaten van de Burnout Assesment Tool (BAT). BAT is een recente 

wetenschappelijke zelfbeoordelingsschaal die stellingen over de belangrijkste burn-outsymptomen bevat. 

Hoewel deze zelfbeoordelingsschaal geen officiële burn-outdiagnose stelt, kan het wel een indicatie geven 

van de burn-outklachten die medewerkers ervaren. 

 

Het kernsymptoom van burn-out is uitputting. Die uitputting kan zich zowel fysiek (lichamelijk moe zijn) 

als mentaal (zich op en leeg voelen) uiten. Bijgevolg is het verontrustend dat we in FIGUUR 5 vaststellen 

dat één op zes werknemers zich ‘vaak’ tot ‘altijd’ mentaal uitgeput voelen. De fractie die zich fysiek 

uitgeput voelt, is precies even groot. Meer dan één op vijf (22,2%) geeft aan dat ze niet uitgerust raken 

nadat ze gewerkt hebben. In deze cijfers zit ook een groep mensen die een burn-out hebben gehad en 

intussen weer aan de slag zijn gegaan. Gemiddeld blijft men zes à acht maanden afwezig voor burn-out, 

maar het volledige herstelproces kan tot jaren duren. Re-integratie kan zeker een deel zijn van het herstel, 

maar hierbij is het belangrijk om extra oog te hebben voor een goede balans tussen werkeisen en 

werkhulpbronnen. In het bijzonder toonde eerder onderzoek (Rooman et al., 2021) al aan dat zowel 

burn-out restsymptomen als stressoren in de privé-omgeving een negatieve impact kunnen hebben op 

de re-integratie ervaringen na burn-out, terwijl goede sociale steun van de leidinggevende dan weer een 

bevorderend effect kan hebben. 

 

Daarentegen zien we minder hoge cijfers bij de andere drie symptomen van burn-out: mentale afstand, 

cognitieve klachten en emotionele klachten. Cognitieve klachten (zoals aandachts- en concentratieverlies) 

komen vaker voor op de werkvloer dan emotionele klachten (zoals emotioneel reageren). 

 

Werkeisen 

Vanuit verschillende disciplines wordt vaak beroep gedaan op het Job Demands-Resources model om (een 

gebrek aan) welzijn op het werk te verklaren. Deze verklaring gebeurt aan de hand van twee processen: 

ten eerste te hoge werkeisen (job demands) die voor belasting zorgen en ten tweede een tekort aan 

hulpbronnen (job resources) die energie geven. De eerste categorie (werkeisen) omvat de jobaspecten die 

een inspanning van de medewerker vragen en daardoor resulteren in fysieke of psychologische kosten. 

Voorbeelden van werkeisen zijn een hoge werkdruk, lange werktijden of conflicten met collega’s. 

De tweede categorie (hulpbronnen) omvat de jobaspecten die medewerkers helpen om hun werk goed te 

doen en hen energie geven. Voorbeelden van hulpbronnen zijn sociale steun, ontwikkelingsmogelijkheden 

en taakvariatie. Ook recuperatiemogelijkheden spelen een belangrijke rol in het kader van welzijn op het werk. 
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Om te kunnen herstellen van werkeisen moeten er voldoende rustmomenten voorzien worden om uit 

te rusten van de geleverde inspanningen. In dit deel focussen we op de werkeisen, in het volgende op 

de hulpbronnen. 

 

FIGUUR 5 \ Een substantieel deel van de Vlaamse werknemers blijkt geestelijk of lichamelijk uitgeput te 

zijn tijdens of na het werk. 

 

 

FIGUUR 6 geeft een overzicht van hoe Vlaamse werknemers hun werkeisen ervaren. Zo geeft meer dan 

één op vier (28,4%) aan dat ze meer werk hebben dan ze goed kunnen doen (hieronder aangeduid in 

tinten van groen).  

 

In een studie met focusgroepen bij kantoorwerkers (Bolliger et al., 2022) werd werkintensiteit als één van 

de belangrijkste oorzaken van stress gerapporteerd. Vooral werken onder tijdsdruk en tegen strikte 

deadlines wordt als bijzonder stresserend ervaren. Soms gaat men dit compenseren door te gaan 

overwerken, om alsnog de taken gedaan te krijgen. Dit is echter niet zonder risico. Op basis van 

grootschalig onderzoek zijn er indicaties dat lange werkuren mogelijk geassocieerd zijn met hart- en 

vaatziekten (Li et al., 2020) en met hoger alcoholgebruik (Pachito et al., 2021). 
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Tijdens het werk voel ik
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Ik raak maar niet uitgerust
nadat ik gewerkt heb.

Tijdens het werk voel ik
me lichamelijk uitgeput.

Ik kan geen belangstelling en enthousiasme
opbrengen voor mijn werk.

Ik voel een sterke weerzin
tegen mijn werk.

Ik ben cynisch over wat mijn werk
voor anderen betekent.

Tijdens het werk kan ik er mijn
aandacht moeilijk bijhouden.

Tijdens het werk kan ik
me moeilijk concentreren.

Ik maak fouten in mijn werk omdat ik
er met mijn hoofd ‘niet goed bij ben’.

Tijdens mijn werk heb ik het gevoel geen
controle te hebben over mijn emoties.

Ik herken mezelf niet in de wijze waarop ik
emotioneel reageer tijdens mijn werk.

Tijdens mijn werk kan ik onbedoeld
te sterk emotioneel reageren.



FIGUUR 6 \ Hoge werkeisen kunnen een verklaring bieden voor de geestelijke of lichamelijke uitputting 

onder Vlaamse werknemers. 

 

Gerelateerd aan wat hierboven duidelijk werd uit de Burnout Assessment Tool (BAT) met betrekking tot 

kunnen uitrusten na het werk, geeft ook meer dan één op vier Vlaamse werknemers (25,9%) aan thuis 

moeilijk tot rust te kunnen komen omdat ze zich druk maken over hun werk. Dat een kwart van de 

respondenten moeite heeft om tot rust te komen thuis, lijkt een belangrijk signaal en doet denken aan de 

herstelparadox waar men in ander onderzoek (Sonnentag, 2018) over spreekt. Deze paradox houdt in dat 

wanneer een job veel van je vraagt, je meer nood aan herstel hebt. Tegelijkertijd blijkt ook dat wanneer 

een job veel van je vraagt, dat het dan ook net moeilijker is om herstel te vinden, bijvoorbeeld omdat je 

het werk ook in je vrije tijd niet kan loslaten. De laatste jaren worden in onderzoek (bijvoorbeeld Almén 

et al., 2020) methodes ontwikkeld om mensen beter te leren herstellen.  

 

Meer dan één op vijf (21,6%) geeft bovendien aan dat het aantal vergaderingen dat ze (moeten) bijwonen 

hen belemmert om hun werk af te krijgen. Cijfers die recent in MIT Sloan Management Review (Laker et 

al., 2022) verschenen, suggereren alvast dat vergadervrije weken effectief in vele gevallen goed kunnen 

zijn voor de productiviteit. 

 

Werkhulpbronnen 

In dit deel focussen we op de zogenaamde werkhulpbronnen, dit zijn jobaspecten die medewerkers helpen 

om hun werk goed te doen en hen energie geven. Over het algemeen lijkt het niet slecht gesteld met hoe 

Vlaamse werknemers hun werkhulpbronnen ervaren. FIGUUR 7 geeft aan dat bijna vier op vijf (79,4%) 

weet wat hun taken en verantwoordelijkheden op het werk precies zijn. 69,2% geeft ook aan te weten 

welke werkdoelen zij en hun team moeten bereiken. 

 

62,3% geeft aan de keuze te hebben om te beslissen hoe hun job uit te voeren. En dat wordt 

geapprecieerd: 63,5% geeft aan tevreden te zijn met de mate van controle in de job. Deze cijfers zijn in 

lijn met de trend van ‘job crafting’, dat een positieve impact heeft op het welzijn van personeelsleden. 

Bij job crafting krijgen medewerkers de mogelijkheid om hun job zelf vorm te geven en aanpassingen te 

doen naar wens. 
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Ik moet meer werk doen
dan ik goed kan doen.

Het is moeilijk om thuis tot rust te komen
omdat ik me zo druk maak over mijn werk.

Ik vind het moeilijk om mijn werk te doen
door tegenstrijdige eisen.

Het aantal vergaderingen dat ik moet bijwonen
belemmert mijn vermogen om mijn werk af te krijgen.

De eisen van het werk hebben een negatieve invloed
op mijn persoonlijke relaties buiten het werk.



FIGUUR 7 \ De aanwezigheid van werkhulpbronnen onder Vlaamse werknemers is verdeeld. 
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Ik ben tevreden met de mate van
controle die ik over mijn job heb.

Ik heb de keuze om te beslissen
hoe ik mijn werk doe.

Ik heb het gevoel dat het werk dat
ik doe gewaardeerd wordt.

Ik voel me zeker over hoeveel
gezag ik heb in mijn job.
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me te helpen met een werkprobleem.

Ik krijg het respect van mijn
supervisor(s) dat ik verdien.

Ik krijg ondersteunende feedback
over het werk dat ik doe.

Ik heb inspraak in de beslissingen
die mij aanbelangen.

Mijn collega's en ik worden geraadpleegd

over veranderingen.

Personen of teams die verantwoordelijk zijn
voor het nemen van beslissingen hebben

de juiste autoriteit om ze uit te voeren.

Ik heb het gevoel dat mijn inspanningen
beloond worden zoals het hoort.

Er is veel gekibbel in mijn team.

Conflicten of gespannen relaties
belemmeren mijn vermogen om

kwaliteitswerk af te leveren.



Dit kwam in het bedrijfsleven al meer en meer voor, maar kreeg sinds de coronapandemie een enorme 

boost. We evolueren naar een ROWE (‘results only work environment’) waarbij de focus ligt op doelen en 

resultaten, en niet op waar, wanneer en hoe het werk uitgevoerd wordt. Vaak beslissen medewerkers dit 

tegenwoordig zelf, en dat wordt geapprecieerd zoals bovenstaande cijfers aangeven. Uit recente studies 

blijkt ook dat jobautonomie, gefaciliteerd door bijvoorbeeld job crafting, een belangrijke rol speelt bij 

mensen die overgekwalificeerd zijn, maar ook bij mensen die re-integreren na een burn-out. Voldoende 

jobautonomie kan een buffer zijn voor respectievelijk werkverveling4 (Rooman et al., 2022) en risico op 

herval (bijvoorbeeld door een te hoge werklast) (Rooman et al., 2021). Echter, hoewel jobautonomie en 

jobcontrole cruciale hulpbronnen zijn, kan het ook negatieve effecten hebben op het welzijn van 

medewerkers, met langere werktijden of hoge stressniveaus5 als gevolg. In een dagboekstudie in de 

academische setting (Bolliger et al., 2020), bijvoorbeeld, rapporteerden werknemers met meer jobcontrole 

ook meer problemen over een negatieve inmenging van het werk in hun privéleven. Het is dus belangrijk 

om grenzen te stellen.  

 

Twee op drie (67,3%) geeft aan het respect te krijgen van collega’s dat ze verdienen. Die collegialiteit uit 

zich ook in de resultaten bij de stelling “Als het werk moeilijk wordt, zullen mijn collega’s mij helpen”. 

64,1% geeft aan dat dit het geval is. 

 

De steun die werknemers ervaren van collega’s is dus groot, groter dan de steun die ze ervaren van de 

leidinggevende. Wanneer we kijken naar respect van de leidinggevende(n), geeft slechts ongeveer de helft 

(53,6%) aan het respect te krijgen van de leidinggevende(n) dat ze verdienen. Daarbij aansluitend: ‘slechts’ 

54,5% van de respondenten geeft aan te kunnen rekenen op hun leidinggevende bij een werkprobleem. 

 

Ook wat geven van feedback betreft is er nog werk aan de winkel: minder dan de helft van de respondenten 

(45,4%) geeft aan voldoende ondersteunende feedback te krijgen over het werk dat zij of hij doet. 

Deze cijfers zijn geen complete verrassing. Onderzoek (Mertens et al., 2021) wees reeds uit dat 

medewerkers gemiddeld 3,8 keer feedback ontvingen per drie weken. Datzelfde onderzoek vond echter 

dat méér feedback beter was. Dat betekent dat medewerkers die nog vaker feedback ontvingen ten eerste 

een betere relatie rapporteerden met hun leidinggevende, ten tweede beter presteerden en, tot slot, 

hoger scoorden op jobtevredenheid.6 

 

Ten slotte zit het over het algemeen goed met de sfeer op het werk bij de Vlaamse werknemer: slechts 

één op vijf (20,3%) geeft aan dat dat er veel gekibbel is in hun team en slechts één op zes (16,1%) geeft 

aan dat conflicten of gespannen relaties op het werk hun vermogen belemmeren om kwalitatief werk af 

te leveren. Wanneer er positieve sociale interacties zijn op de werkplek, en er algemeen een sfeer heerst 

waarin mensen elkaar vertrouwen en steunen, dan spreken we van een gunstig sociaal klimaat of zelfs 

’sociaal kapitaal’ op het werk. Een hoge mate van sociaal kapitaal wordt in verband gebracht met betere 

gezondheids- en welzijnsuitkomsten. Zo blijkt sociaal kapitaal ook een rol te spelen in de preventie van 

burn-out bij medewerkers (Janssens et al., 2018). 

 

Mogelijke interventies om welzijn op het werk 
te verbeteren 

In dit deel hebben we het over de houding van Vlaamse werknemers tegenover mogelijke interventies die 

welzijn op het werk kunnen verbeteren. 
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4 Hiervoor verwijzen we ook graag naar Blog @ UGent @ Work over Bore-out door overkwalificatie (Rooman & Derous, 2022) 
5 In een Blog @ UGent @ Work (Bolliger & Clays, 2022) wordt er dieper ingegaan op oorzaken en manieren om stress aan te 

pakken en dit op basis van verschillende focusgroepen met kantoormedewerkers (binnen en buiten de academische wereld). 
6 In een blogpost van Blog @ Ugent @ Work wordt er uitgebreider op deze resultaten ingegaan (Mertens & Schollaert, 2022). 

https://www.ugent.be/ugentatwork/nl/blog/blog-29.htm
https://www.ugent.be/ugentatwork/nl/blog/blog-14.htm


Vierdaagse werkweek 

Een eerste mogelijke interventie om welzijn op het werk te verbeteren is de vierdaagse werkweek. 

De federale regering besliste in het kader van de arbeidsdeal om Belgische werknemers in de privésector 

toe te laten een aanvraag in te dienen om hun voltijdse werkweek op te splitsen in vier langere werkdagen 

in vergelijking met de klassieke kortere vijf werkdagen. Concreet kan bijvoorbeeld een werkweek van 

38 uren opgesplitst worden in vier langere dagen van 9,5 uren in plaats van vijf dagen van 7,6 uren. 

 

We vroegen onze representatieve steekproef van Vlaamse werknemers naar de waarschijnlijkheid dat ze 

in de toekomst aan de slag zouden gaan in het stelsel van de (voltijdse) vierdaagse werkweek. FIGUUR 8 

maakt duidelijk dat dit een populaire maatregel zou zijn bij voltijdse werknemers. Als we een score van 

zeven op tien of meer op de vraag “Hoe waarschijnlijk is het dat u in de toekomst aan de slag zou gaan in 

het stelsel van de voltijdse vierdaagse werkweek?” beschouwen als ‘waarschijnlijk’, dan geeft 37,2% van 

degenen die voltijds werken aan dat ze waarschijnlijk aan de slag zouden gaan in het stelsel van de 

voltijdse vierdaagse werkweek (hieronder aangeduid in tinten van groen). 

 

FIGUUR 8 \ Ruim een derde van de Vlaamse werknemers die voltijds werken en ongeveer een kwart van 

zij die nu deeltijds werken zouden waarschijnlijk aan de slag gaan in het stelsel van de voltijdse vierdaagse 

werkweek. 

 
Noot: Respondenten dienden de waarschijnlijkheid aan te geven dat ze aan de slag zouden gaan in het stelsel van de vierdaagse 

werkweek op een schaal van 0 tot 10. Daarbij werd duidelijk aangegeven dat 0 stond voor heel onwaarschijnlijk, 5 voor een 
neutrale positie en 10 voor heel waarschijnlijk. Het percentage respondenten dat een score van 7 op 10 of meer geeft wordt 
aangeduid in tinten van groen; het percentage respondentenw dat een score van 3 op 10 of minder geeft wordt aangeduid 
in tinten van blauw. 

 

Opvallend is dat ook bijna één op vier deeltijdse werknemers (23,9%) aangeven dat ze waarschijnlijk 

opnieuw voltijds zouden gaan werken in het stelsel van de vierdaagse werkweek. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat veel deeltijdse medewerkers in een vier vijfde-stelsel al regelmatig overuren presteren op 

de vier dagen waarop ze aan de slag zijn, waardoor zij beter af zouden zijn in een voltijdse job die ze in 

vier dagen kunnen presteren. 

 

31,7% van alle respondenten acht het waarschijnlijk dat deze maatregel hun algemeen welzijn op het werk 

zou verbeteren (FIGUUR 9). Een mogelijke verklaring voor deze positieve verwachtingen tegenover de 

maatregel is dat verschillende landen (bijvoorbeeld IJsland) en multinationals (bijvoorbeeld Unilever en 

Microsoft) al experimenteerden met vierdaagse werkweken en een positieve impact rapporteren op 

medewerkerswelzijn. Echter, er is één groot verschil tussen de projecten in andere landen en deze 

maatregel: de Belgische maatregel houdt geen reductie, maar louter een herverdeling van de arbeidstijd 

in. Dat wil zeggen dat Belgische medewerkers hun oorspronkelijke voltijdse job in een kleiner aantal dagen 

moeten presteren, terwijl dat in de voornoemde buitenlandse experimenten niet het geval was. 

 

De bevraging peilde ook naar welke jobaspecten respondenten belangrijk vinden in hun job. Dicht bij huis 

werken blijkt een hele grote prioriteit, net zoals veel vakantiedagen. Dit laatste kan verklaard worden door 

een nood aan ontkoppeling van het werk en de bijhorende moeilijkheid van Vlamingen om te ontspannen 

na de werkuren (zie eerder). Een uitgebreider verslag van de mogelijke werkaanpassingen die het welzijn 

op het werk kunnen verhogen, is terug te vinden in het volledige rapport (UGent @ Work, 2022). 
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Heel onwaarschijnlijk Heel waarschijnlijk
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44,0% 44,0% 3,4% 6,5% 7,8% 8,9% 4,4% 3,8% 6,8%

… aan de slag zou gaan in het stelsel van
de voltijdse vierdaagse werkweek?

… terug voltijds aan de slag zou gaan in het stelsel
van de voltijdse vierdaagse werkweek?



FIGUUR 9 \ Ongeveer een derde van de Vlaamse werknemers meent dat de voltijdse vierdaagse 

werkweek een positief effect zal hebben op hun welzijn op het werk. 

 

Noot: Respondenten dienden de waarschijnlijkheid aan te geven dat aan de slag gaan in het stelsel van de vierdaagse werkweek 
hun algemeen welzijn op het werk zou verbeteren op een schaal van 0 tot 10. Daarbij werd duidelijk aangegeven dat 0 stond 
voor heel onwaarschijnlijk, 5 voor een neutrale positie en 10 voor heel waarschijnlijk. Het percentage respondenten dat een 
score van 7 op 10 of meer geeft wordt aangeduid in tinten van groen; het percentage respondenten dat een score van 3 op 
10 of minder geeft wordt aangeduid in tinten van blauw. 

 

 

Conclusie 

In deze studie namen we een representatieve steekproef af bij 1009 werkende Vlamingen om in kaart te 

brengen hoe het met hun welzijn op het werk gesteld is. We bekeken ten eerste hun welzijn op het werk 

in het algemeen en ten tweede hun mate van stress en risico op een burn-out. Verder onderzochten we 

ook hoe ze hun werkeisen en werkhulpbronnen ervaren en tot slot wat hun attitude is tegenover 

interventies die hun welzijn op het werk kunnen verhogen, met bijzondere aandacht voor de mogelijkheid 

tot een vierdaagse werkweek, zoals recent besloten door de federale regering. 

 

Globaal omschrijft één op vijf zich als heel tevreden met hun job, drie op vijf geeft aan redelijk tevreden 

te zijn en één op vijf is ontevreden. Deze cijfers zijn minder gunstig dan degene die in de EU-SILC-bevraging 

van 2018 werden vastgesteld op Belgisch niveau. Deze cijfers kunnen gezien worden als verdere evidentie 

voor de gouden kooi waar vele Vlaamse werknemers zich in bevinden: hoewel slechts minder dan één op 

vijf écht gelukkig is in hun job, blijven Vlaamse werknemers toch langer dan elders dezelfde job uitoefenen.  

 

Een mogelijke verklaring voor hun slechts matige jobtevredenheid is dat Vlaamse werknemers stress 

ervaren op het werk: slechts één op vijf geeft aan helemaal geen werkstress te ervaren. Van wie minstens 

een beetje stress ervaart, geeft vier op tien aan dat deze stress voornamelijk door hun job komt en nog 

eens vier op tien geeft aan dat dat gedeeltelijk zo is. Het is verontrustend dat deze werkstress bij meer 

dan twee op drie al meer dan drie maanden aansleept. Een lichtpunt hier is dat werkstress lager is op 

telewerkdagen dan op kantoordagen. Telewerk kan een verlichting van stress brengen doordat 

werknemers bijvoorbeeld meer ongestoord aan bepaalde taken kunnen doorwerken of een betere 

afstemming met hun privéleven hebben. Toch is het belangrijk om een goed evenwicht te houden tussen 

kantoor- en telewerk, om de betrokkenheid met het werk en met de collega’s aan te houden. 

 

Vanuit verschillende disciplines wordt vaak beroep gedaan op het Job Demands-Resources model om (een 

gebrek aan) welzijn op het werk te verklaren. Deze verklaring gebeurt aan de hand van twee processen. 

Enerzijds (te hoge) werkeisen (‘job demands’) die voor belasting zorgen en anderzijds (een tekort aan) 

hulpbronnen (‘job resources’) die energie geven. Wat jobeisen betreft valt op dat meer dan één op vier 

aangeeft dat ze meer werk hebben dan ze goed kunnen doen. Dit is een mogelijke verklaring voor de 

werkstress die Vlaamse werknemers ervaren, aangezien onderzoek met focusgroepen aantoonde dat 

werkintensiteit één van de belangrijkste oorzaken van werkstress is – in het bijzonder wordt werken onder 

tijdsdruk en tegen strikte deadlines als stresserend ervaren. Daarnaast geeft meer dan één op vier aan 

thuis moeilijk tot rust te kunnen komen omdat ze zich druk maken over hun werk. Dit doet denken aan de 

herstelparadox: wanneer een job veel van werknemers vraagt, dan hebben die ook meer nood aan herstel, 

maar paradoxaal genoeg is het voor hen net moeilijker om herstel te vinden, bijvoorbeeld omdat ze hun 

werk niet kunnen loslaten in hun vrije tijd. Daarom is het goed dat er de laatste jaren meer onderzoek 

gedaan wordt naar methodes om mensen beter te leren herstellen. 
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Heel onwaarschijnlijk Heel waarschijnlijk



Wat werkhulpbronnen betreft, blijken Vlaamse werknemers energie te halen uit de controle die ze hebben 

in hun job: twee op drie geeft aan de keuze te hebben om te beslissen hoe hun job uit te voeren; nog eens 

twee op drie geeft aan tevreden te zijn met de mate van controle in hun job. Deze cijfers zijn in lijn met 

de trend van ‘job crafting’, waarbij geëvolueerd wordt naar een ‘results only work environment’ waarbij 

de focus ligt op doelen en resultaten, en niet op waar, wanneer en hoe het werk wordt uitgevoerd. 

Daarnaast halen veel Vlaamse werknemers de (werk)energie die ze nodig hebben ook bij hun collega’s: 

twee op drie geeft aan het respect te krijgen van collega’s dat ze menen te verdienen, terwijl slechts één 

op vijf aangeeft dat dat er veel gekibbel is in hun team en slechts één op zes aangeeft dat conflicten of 

gespannen relaties op het werk hun vermogen belemmeren om kwalitatief werk af te leveren. Over de 

baas als bron van energie is men net iets minder lovend: ongeveer de helft geeft aan het respect te krijgen 

van de leidinggevende(n) dat ze verdienen. Problematischer is dat minder dan de helft van de respondenten 

aangeven voldoende ondersteunende feedback te krijgen over het werk dat ze doen. En dit terwijl 

onderzoek uitwijst dat medewerkers die vaker feedback ontvingen een betere relatie rapporteerden met 

hun leidinggevende, beter presteerden en bovendien hoger scoorden op jobtevredenheid. 

 

Ten slotte vroegen we de respondenten naar hun attitude tegenover interventies die hun welzijn op het 

werk zouden kunnen verbeteren. Zo lijkt het speerpunt van de arbeidsdeal van de federale regering, 

de voltijdse vierdaagse werkweek – waarbij het normale aantal uren op vier in plaats van vijf dagen wordt 

gepresteerd – een maatregel met potentieel te zijn: meer dan één op drie van degenen die voltijds werken, 

geven aan dat ze aan de slag willen gaan in het stelsel van de voltijdse vierdaagse werkweek. Misschien 

nog opvallender: bijna één op vier deeltijdse werknemers geven aan dat ze waarschijnlijk opnieuw voltijds 

zouden gaan werken in het stelsel van de vierdaagse werkweek. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

veel deeltijdse medewerkers in een vier vijfde-stelsel al regelmatig overuren presteren op de vier dagen 

waarop ze aan de slag zijn, waardoor zij beter af zouden zijn in een voltijdse job die ze in vier dagen kunnen 

presteren. De appetijt voor de voltijdse vierdaagse werkweek lijkt evenwel niet ingegeven door de 

verwachting van een hoger welzijn op het werk: “slechts” drie op tien van alle respondenten achten het 

waarschijnlijk dat deze maatregel hun algemeen welzijn op het werk zou verbeteren. 

 

Uit een reeks andere mogelijkheden om het welzijn op het werk te verhogen, blijkt dicht bij huis werken 

een heel grote prioriteit. Ook belangrijk zijn veel vakantiedagen, wat kan verklaard worden door een nood 

aan ontkoppeling van het werk, wat niet onlogisch is gezien de eerder vermelde moeilijkheid van 

Vlamingen om tot rust te komen na het werk. 
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Burn-out voorkomen vraagt 
primaire preventie 
 

Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens, Stephan Vanderhaeghe – SERV - Stichting 
Innovatie & Arbeid 
 

Bourdeaud’hui, R., Janssens, F., & Vanderhaeghe, S. (2022). Burn-out. Analyse van de arbeidssituatie van 

werknemers en zelfstandige ondernemers met burn-outsymptomen. SERV - Stichting Innovatie & Arbeid.  

 

De krapte op de arbeidsmarkt is terug. De coronapandemie heeft hier nog niet veel aan veranderd. 

De roep om arbeidskrachten is ook vandaag bijzonder hoog. Dit vormt een enorme uitdaging voor het 

goed functioneren van onze bedrijven en organisaties. Het grote personeelstekort in de gezondheidszorg 

is maar een van de vele voorbeelden, ook het onderwijs, de horeca, de bouwsector en tal van andere 

sectoren schreeuwen om personeel.  

 

Alle initiatieven om mensen aan het werk te houden of (weer) aan te slag te krijgen, kunnen helpen om 

de krapte het hoofd te bieden. Dit rapport zoomt in op de arbeidssituatie van werknemers en zelfstandige 

ondernemers die nog aan het werk zijn maar door hoge werkstress een verhoogd risico lopen om hun 

arbeidsdeelname (tijdelijk) te moeten stopzetten. Wanneer er uitval is, vraagt dit een aanzienlijke 

inspanning om bijvoorbeeld via re-integratietrajecten deze mensen terug aan de slag te krijgen. Het is 

beter om uitval te voorkomen en in te zetten op preventie.  

 

In deze bijdrage analyseren we de arbeidsmarktsituatie van werknemers en zelfstandige ondernemers 

die kampen met een acuut problematische situatie op het vlak van werkstress maar die nog effectief aan 

de slag zijn. Wie zijn ze? Is de groep in omvang toegenomen? Wat zijn de implicaties voor inzetbaarheid? 
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Ruim een op de tien werknemers (13,6%) en zelfstandige ondernemers (12%) signaleert 

burn-outsymptomen. Deze mensen zijn wel aan de slag maar functioneren niet meer zo 

goed op en naast de werkvloer. Ze hebben het moeilijk om hun job tegen het einde van de 

werkdag goed te blijven uitvoeren en kunnen zich moeilijk concentreren buiten het werk. 

Dat blijkt uit de driejaarlijkse Werkbaarheidsenquête van de Stichting Innovatie & Arbeid 

van de SERV. Niet iedereen heeft evenveel last van burn-outsymptomen: er zijn 

uitgesproken verschillen naargelang geslacht, leeftijd, beroepsgroep en sector. Toch zijn het 

niet zozeer de demografische of algemene kenmerken die het risico op het ontwikkelen van 

burn-outsymptomen bepalen, maar de risico’s in de arbeidssituatie vooral dan in termen 

van werkdruk, emotionele belasting en relatie met de leidinggevende. Het is dan ook vooral 

een zaak om in te zetten op preventie om het burn-outrisico te reduceren of werkenden met 

burn-outsymptomen te ondersteunen om ervoor te zorgen dat ze niet uitvallen en 

terechtkomen in de ziektecijfers en re-integratietrajecten. Het is dus niet toevallig dat in 

het Vlaamse Werkgelegenheidsakkoord ‘iedereen nodig, iedereen mee’ van juli 2022 

versterkt wordt ingezet op werkbaar werk. Ook de Stichting Innovatie & Arbeid zet het 

thema dit jaar met stip in haar werkprogramma met onder meer een kwalitatieve studie 

naar hindernissen die ondernemingen en organisaties ervaren bij het opzetten van primaire 

preventie van psychosociale risico’s, een diepgaande analyse van de gegevens uit de 

werkbaarheidsmetingen over werkdruk en de verdere uitbouw van de website werkbaar werk.  

ABSTRACT



Met welke knelpunten in de arbeidssituatie worden ze geconfronteerd? Deze exploratieve analyse is vooral 

vanuit preventieoogpunt interessant. Burn-outklachten zijn immers vaak een signaal in een langdurig 

proces dat aanvangt met werkstress en uiteindelijk kan resulteren in uitval. In die zin is werkstresspreventie 

zelf onontbeerlijk om uitval door burn-out te voorkomen. 

 

Iedereen zijn cijfer 

Een burn-out, iedereen heeft het erover. Maar wat is het eigenlijk? Is er sprake van een burn-out epidemie 

of lijkt dat alleen maar zo en is het allemaal vooral een hype? Het antwoord is niet evident. Er is niet 

één definitie waardoor ruimte ontstaat voor een waaier van cijfers en meningen. Burn-out komt niet 

zomaar uit de lucht vallen en de diagnose ervan vraagt medische deskundigheid. Cijfers op basis van 

zelfrapportering geven enkel indicaties (Schaufeli et al., 2020). 

 

Pas sinds 2016 voorziet de International Classification of Diseases (ICD-10, ondertussen ICD-11) van de 

WHO een afzonderlijke categorie voor burn-out. Volgens de ICD onderscheidt burn-out zich door zijn 

werkgerelateerdheid van andere psychische klachten en aandoeningen. Sinds 2016 zijn bij het RIZIV ook 

cijfers beschikbaar over het aantal langdurig zieken (invaliditeit) met een burn-out. In 2020 spreken we 

voor het Vlaamse Gewest over zo’n 17 300 personen (16 333 werknemers/werklozen en 997 zelfstandige 

ondernemers) die erkend zijn in invaliditeit op 31 december. Zij vertegenwoordigen zowat 7,1% van 

personen in invaliditeit. In 2016 bedroeg dit aandeel 5,7%.  

 

In deze cijfers ontbreken een aantal groepen. Denken we maar aan de ambtenaren en vast benoemde 

onderwijskrachten omdat zij niet ten laste vallen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering maar vooral 

ook aan de grote groep primaire arbeidsongeschikten. Het gaat over mensen met een ziekteverzuim 

van minder dan één jaar. Een voorzichtige raming (Bourdeaud’hui et al., 2022) schat deze groep op 

35 300 gevallen (33 400 werknemers/werklozen en 1900 zelfstandige ondernemers), of zo’n 13% van de 

primaire arbeidsongeschikten.  

 

We ramen het aantal personen dat in Vlaanderen thuis zit met een burn-out op minimaal 52 600 

(17 300 invaliditeit en 35 300 primaire arbeidsongeschiktheid).  

 

Burn-outsymptomen in de werkbaarheidsmonitor 

De werkbaarheidsmonitor is een driejaarlijkse meting naar de kwaliteit van de arbeid bij Vlaamse 

werknemers (sinds 2004) en zelfstandige ondernemers (sinds 2007). De dataverzameling gebeurt via 

een schriftelijke enquête. In totaal bevat de databank gegevens over 83 616 respondenten (70 077 

werknemers, 13 539 zelfstandige ondernemers). Enkel werkenden die effectief aan de slag zijn, worden 

benaderd: wie uitvalt met een burn-out wordt in de werkbaarheidsmeting niet bevraagd.1 

 

In de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor wordt psychische vermoeidheid (of werkstress) gemeten via de 

Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA-module ‘herstelbehoefte’) (Van Veldhoven et 

al., 1997). Sinds de eerste meting in 2004 zijn voor deze schaal twee afkappunten bepaald: een voor 

problematisch psychische vermoeidheid en een voor acute psychische vermoeidheidsproblemen.  
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1 De beperking van de meting tot werkenden met effectieve arbeidsprestaties in de maand voor de bevraging is ingegeven 
vanuit het streven naar een betrouwbare zelfrapportering (reductie vertekening door vage herinnering van de werkbeleving). 



Kort gesteld worden de afkappunten vastgelegd op basis van de ROC-analyse (Relative Operating 

Characteristic-analyse) waarbij de discriminatie (niet problematisch/problematisch/acuut problematisch) 

gebeurt op basis van een combinatie van informatie over vier secundaire outcomes van psychische 

vermoeidheidsproblemen, namelijk slaapstoornissen, psychosomatische klachten, langdurig ziekteverzuim 

en depressieve klachten.  

 

De groep met acute psychische vermoeidheidsproblemen beschouwen wij als de groep met burn-out -

symptomen. Deze personen bevinden zich in een (vanuit gezondheidstandpunt niet-acceptabele) situatie 

waarbij ze abnormaal lang moeten recupereren van de werkdag en bovendien (omwille van de psychische 

vermoeidheid) niet meer naar behoren functioneren op de werkplek en in hun vrije tijd. Hier vinden we 

een hogere antwoordprobabiliteit voor items zoals: ‘door vermoeidheid tijdens het laatste deel van de 

werkdag het werk niet meer zo goed doen’, ‘concentratieproblemen in vrije uren na de werktijd’.  

 

De werkbaarheidsmeting peilt naast de psychische vermoeidheid ook naar een aantal risicofactoren in 

de arbeidssituatie: werkdruk, emotionele belasting, routinematig werk, onvoldoende autonomie, gebrekkige 

relatie met de direct leidinggevende en fysiek belastende arbeidsomstandigheden. Om evidente redenen 

wordt onvoldoende autonomie en relatie met de leidinggevende bij de zelfstandige ondernemers niet 

bevraagd. Daarnaast peilt de werkbaarheidsmeting ook naar een aantal demografische kenmerken (zoals 

leeftijd, geslacht, gezinssituatie en scholingsniveau) en naar een aantal feitelijke kenmerken van de 

arbeidssituatie (zoals sector, beroep, type contract en ondernemingsomvang). Hierdoor wordt het mogelijk 

om de data over burn-outsymptomen op te splitsen naar een aantal deelgroepen, maar ook om op zoek 

te gaan naar de oorzaken van het ontstaan van burn-outsymptomen.  

 

De enquêtering dateert van voor de COVID-19-gezondheidscrisis, hierover kunnen we dus geen uitspraken 

doen. Wat de uiteindelijke impact is van COVID-19 op burn-out, daarover lopen de meningen uiteen. 

De Nationale Arbeidsraad gaat ervan uit dat de pandemie resulteert in een verhoging van de psychosociale 

risico’s op het werk (NAR, 2021). Ander onderzoek nuanceert en houdt rekening met een toenemend 

burn-outrisico in specifieke sectoren zoals de zorg- en het onderwijs (Van der Werff et al., 2021).  

 

Een uitgebreide beschrijving van de gegevens uit de werkbaarheidsmonitor en van de werkwijze die is 

gehanteerd voor de bepaling van deze afkappunten, vindt de lezer in het rapport ‘Methodologie 

werkbaarheidsmonitor’ (Bourdeaud’hui et al., 2019).  

 

Aandeel mensen met burn-outsymptomen stijgt 

In de werkbaarheidsmonitor 2019 rapporteert 13,6% van de werknemers en 12% van de zelfstandige 

ondernemers burn-outsymptomen. Dat komt overeen met circa 320 000 werknemers en 44 000 zelfstandige 

ondernemers.  

 

In de periode 2004-2019 is het aandeel werknemers met burn-outsymptomen toegenomen van 10,2% 

naar 13,6%. Het aandeel zelfstandige ondernemers met burn-outsymptomen is in de periode 2007-2013 

gedaald van 13% naar 10,2%. Bij de metingen van 2016 en 2019 zien we wel een stijging maar die is niet 

statistisch significant. 
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FIGUUR 1 \ Evolutie burn-outsymptomen bij werknemers en zelfstandige ondernemers, 2004-2019 

 

Bron: SERV - Stichting Innovatie & Arbeid, Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2004-2019. 

 

Over wie gaat het ?  

Geen enkele deelpopulatie op de arbeidsmarkt blijft gespaard van burn-outsymptomen. Of we nu een 

opsplitsing maken naar geslacht, leeftijd, scholingsniveau, gezinssituatie, type contract, beroep, sector, 

arbeidstijd of ondernemingsgrootte, in alle deelgroepen rapporteert minstens een op de tien van de 

werknemers burn-outsymptomen. Bij de zelfstandige ondernemers zien we voor een beperkt aantal 

deelgroepen een lagere prevalentie: werknemers jonger dan dertig, starters en zelfstandigen uit de 

productie/transportsector.  

 

Sommige deelgroepen op de arbeidsmarkt kenmerken zich door een relatief hoog aandeel respondenten 

met burn-outsymptomen. Bij de werknemers ligt dit aandeel hoger dan gemiddeld bij de vrouwen (15,2%) 

en bij de zorgmedewerkers (15,2%). Bij de onderwijsmedewerkers loopt dit aandeel zelfs op tot 21,1%. 

Bij de zelfstandige ondernemers ligt dit aandeel aanmerkelijk hoger dan gemiddeld bij de korter 

geschoolden (17%), de dertigers (16,6%) en in de sectoren bouw (16,9%) en horeca (16,1%).  

 

Burn-outsymptomen betekent minder inzetbaar 

De aanpak van burn-out past in een beleid dat zich richt op activering en duurzame inzetbaarheid van de 

beroepsbevolking. Werknemers met burn-outsymptomen vertegenwoordigen een grote groep die in dit 

kader de nodige aandacht verdienen. Ze rapporteren hogere verzuimcijfers: ze zijn vaker en langduriger 

afwezig. Bovendien overwegen ze vaker ander werk te zoeken en achten zij zich minder in staat hun job 

uit te oefenen tot hun pensioen. Dat laatste geldt ook voor zelfstandige ondernemers. Daarenboven zijn 

deze zelfstandige ondernemers vaker ontevreden met hun keuze voor het zelfstandig ondernemerschap. 
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Burn-outsymptomen wat zijn de oorzaken? 

Via de techniek van de multinomiale regressie gaan we na welke factoren bepalend zijn voor het ontstaan 

van burn-outsymptomen. Hierbij worden voor de afhankelijke variabele (psychische vermoeidheid) in de 

analyse drie groepen onderscheiden (‘aanvaardbare werkstress’, ‘werkstress maar geen burn-out -

symptomen’, ‘burn-outsymptomen’). De ‘gezonde’ respondenten (‘aanvaardbare werkstress’) vormen de 

referentiegroep waarmee de situatie van de andere twee groepen wordt vergeleken. In dit artikel 

presenteren we de resultaten van de vergelijking van de gezonde respondenten versus deze met 

burn-outsymptomen.  

 

Het resultaat van deze multinomiale regressies zijn odds ratio’s. Het voordeel van odds ratio’s is dat zij 

onderling vergelijkbaar zijn waardoor bijvoorbeeld de impact van werkdruk kan worden vergeleken met 

die van andere risicofactoren, zoals onvoldoende autonomie, maar ook dat de impact van persoons- en 

werkkenmerken – gemeten in de werkbaarheidsmonitor – in de balans kunnen worden gelegd.  

 

Een odds is een kansverhouding ‘problematisch/niet-problematisch’ van een bepaalde deelpopulatie. 

Een odds ratio is een verhouding van twee odds die elk de kansverhouding ‘problematisch/niet-

problematisch’ weergeven. Deze techniek laat bijvoorbeeld toe om, onder controle van alle andere 

variabelen, de kansverhouding van vrouwen met die van mannen (referentie) te vergelijken. Is de odds 

ratio significant groter dan 1, dan is er een grotere kansverhouding (meer risico) voor vrouwen dan voor 

mannen. Is de odds ratio significant kleiner 1, dan is er een kleinere kansverhouding (minder risico) voor 

vrouwen dan voor mannen. Verschilt de odds ratio niet significant van 1, dan verschilt de kansverhouding 

van mannen en van vrouwen niet van elkaar. Strikt genomen mag de odds ratio niet worden gelezen als 

een kans, maar kan wel als zodanig geïnterpreteerd worden. Daarom gebruiken we voor de leesbaarheid 

soms het woord kans. 

 

Oorzaken van burn-outsymptomen bij werknemers 

In het model voor werknemers gaan we na in welke mate een aantal risicofactoren in de arbeidssituatie 

(hoge werkdruk, emotionele belasting, routinematig werk, onvoldoende autonomie, gebrekkige relatie 

met de direct leidinggevende, fysiek belastende arbeidsomstandigheden en structurele bereikbaarheid) 

burn-outsymptomen kunnen verklaren. De analyse gebeurt onder controle van een aantal achtergrond -

variabelen: geslacht, leeftijd, contracttype, dienstomvang, beroepsgroep, ondernemingsdimensie en 

gezinssituatie. Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van de data van zes werkbaarheidsmetingen bij 

werknemers (2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019). 

 

We bekijken eerst de odds ratio’s voor de persoons- en werkkenmerken (linkerhelft van de tabel) en stellen 

vast dat het aandeel werknemers met burn-outsymptomen niet verschilt naar ondernemingsdimensie en 

contracttype.  

 

Vrouwen hebben meer kans op burn-outsymptomen dan mannen. Ook voor leeftijd en dienstomvang is 

er een verschil: hoe ouder hoe hoger de kans op burn-outsymptomen, deeltijds werk hangt daarentegen 

samen met een kleinere kans op burn-outsymptomen. Naar gezinssituatie zijn de verschillen minimaal. 

 

Onder controle van de kenmerken van de arbeidssituatie blijven in de multivariate analyse ook nog een 

aantal verschillen naar soort job overeind. Opvallend is de lagere kans voor arbeiders en de hogere kans 

voor middenkaders en professionals en dit ten aanzien van de uitvoerende bedienden. Concreet betekent 

dit dat als een beleid er zou in slagen de zeven risico’s opgenomen in het model (werkdruk, emotionele 

belasting, afwisseling in het werk, autonomie, relatie leiding, fysieke belasting en bereikbaarheid) op een 

aanvaardbaar niveau te brengen, middenkaders en professionals nog steeds meer kans hebben om in 

vergelijking met uitvoerende bedienden (referentiecategorie) burn-outsymptomen te ontwikkelen.  
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Mogelijk spelen hier nog andere factoren een rol (bijvoorbeeld confrontatie met onduidelijke of 

tegengestelde doelen) die niet bevraagd zijn in de werkbaarheidsmeting maar toch kenmerkend zijn voor 

deze beroepsgroep.  

 

TABEL 1 \ Impact van de persoons- en werkkenmerken en de risico’s in de arbeidssituatie op 

burn-outsymptomen bij werknemers, 2004-2019 

 

 Persoons- en werkkenmerken odds ratio Risico's in de arbeidssituatie odds ratio                    

Contract ns Werkdruk  
Ondernemingsomvang ns geen hoge werkdruk ref 

hoge werkdruk 6,26*** 

Geslacht (ref. man)  

vrouw 1,31*** Emotionele belasting  

geen emotioneel belastend werk ref 

Leeftijd (ref. -30 jaar) emotioneel belastend werk 2,71*** 

30 - 39 jaar 1,18*  

40 - 49 jaar 1,32*** Afwisseling  

50 - 54 jaar 1,46*** voldoende ref 

55 + jaar 1,52*** onvoldoende 1,50*** 

 

Dienstomvang (ref. voltijds) Autonomie  

deeltijds +60% 0,84*** voldoende ref 

deeltijds -60% 0,63*** onvoldoende 1,83*** 

 

Beroepsgroep (ref. uitvoerend bediende) Ondersteuning leiding  

ongeschoolde/geoefende arbeider 0,89* voldoende ref 

geschoolde arbeider - technicus 0,67*** onvoldoende 2,84*** 

onderwijs- of zorgfunctie 1,08  

middenkader - professional 1,25*** Arbeidsomstandigheden  

kader of directie 0,97 niet belastend ref 

belastend 1,73*** 

Gezinssituatie (ref. alleenstaand zonder kinderen)  
met partner geen job, geen kinderen 1,15 Bereikbaarheid (1)  

met partner met job, geen kinderen 0,96 niet structureel bereikbaar ref 

alleenstaande met kinderen 1,11 structureel bereikbaar 1,47*** 

met partner geen job, met kinderen 1,12  

tweeverdieners met kinderen 0,91*  

 
Noten: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

(1) Omdat cijfers voor deze variabele ‘structurele bereikbaarheid’ via e-mail of telefoon buiten de werkuren enkel beschikbaar 
is voor de periode 2013-2019, werden de odds ratio’s in de tabel berekend op basis van een afzonderlijke multinomiale 
regressie voor 2013-2019. De resultaten voor de overige odds ratio’s zijn niet-significant verschillend aan de weergegeven 
odds ratio’s die berekend zijn op de databank 2004-2019. 
Odds ratio’s: de kansverhouding burn-outsymptomen/aanvaardbare werkstress voor vrouwen is 1,31 keer de kansverhouding 
voor de mannen.  

Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor werknemers 2004-2019 

 

Tegen de verwachting in wijken de cijfers voor de onderwijs- en zorgberoepen niet significant af van de 

referentie. In de multivariate analyse wordt geen onderscheid gemaakt tussen de zorg- en de 

onderwijsfuncties omdat in de eerste drie metingen het onderscheid tussen beide functies niet werd 

voorzien en omdat de multivariate analyse wordt toegepast op alle metingen. 
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Een afzonderlijke analyse op de databank 2013-2019 laat zien dat onderwijsmedewerkers een sterk 

verhoogde kans hebben op burn-outsymptomen (odds ratio van 1,60), terwijl zorgmedewerkers in 

vergelijking met de uitvoerende bedienden minder kans hebben om terecht te komen in de groep met 

burn-outsymptomen (odds 0,71). Omdat de werkbaarheidsmeting dateert van voor de COVID-19-pandemie 

kunnen we over deze crisis geen uitspraken doen. In hoeverre deze vaststellingen nog gelden in de post-

COVID-19 periode zal de werkbaarheidsmeting 2023 moeten uitwijzen.  

 

Bij een blik op de odds ratio’s voor de risico’s in de arbeidssituatie (rechterhelft van de tabel) valt de hoge 

odds ratio voor werkdruk op (6,25). Dit betekent dat de kansverhouding burn-outsymptomen versus 

aanvaardbare werkstress bij werknemers die met een hoge werkdruk worden geconfronteerd, ruim zes 

keer hoger ligt dan bij hun collega’s met een acceptabel werkdrukpeil. Het gaat hier om het zuivere effect 

omdat de andere voorspellers in het model (verschillen tussen deelgroepen en de overige risicofactoren) 

onder controle worden gehouden in de analyse. 

 

Voor emotionele belasting en relatie met de directe leiding ligt deze kansverhouding op respectievelijk 

2,71 en 2,84. Concreet betekent dit dat de werknemers die zich op het vlak van emotionele belasting of 

relatie met de directe leiding in een problematische situatie bevinden, meer dan twee keer zoveel kans 

hebben op burn-outsymptomen.  

 

Ook afwisseling in het werk, autonomie en fysiek belastende arbeidsomstandigheden verhogen de kans 

op burn-outsymptomen.  

 

Sinds de meting van 2013 wordt in de werkbaarheidsmeting ook gepeild naar een aantal componenten 

van het nieuwe werken. Uit de analyse blijkt dat vooral de bereikbaarheid een impact heeft op de 

psychische vermoeidheid (Bourdeaud’hui & Delagrange, 2020). Er werd gevraagd in welke mate de 

werknemers buiten de werktijden e-mails behandelen of telefonisch bereikbaar zijn voor het werk. 

Wij beschouwen een werknemer als structureel bereikbaar indien hij of zij altijd of vaak telefonisch 

bereikbaar is en/of altijd of vaak zijn mails van het werk behandelt buiten de werktijd. De data laten niet 

toe uitspraken te doen over het al dan niet vrijwillige karakter van de bereikbaarheid. Wanneer we 

bereikbaarheid als verklarende variabele in het model opnemen dan blijkt dat structurele bereikbaarheid 

de kans op burn-outsymptomen verhoogt met een factor 1,47. 

 

De zelfstandige ondernemers 

In het model voor zelfstandige ondernemers gaan we na in welke mate een aantal risicofactoren in de 

arbeidssituatie (hoge werkdruk, emotionele belasting, routinematig werk, fysiek belastende arbeids -

omstandigheden, gewerkte uren, gebrekkige sociale ondersteuning en onvoldoende managementsopleiding) 

burn-outklachten kunnen verklaren. De analyse gebeurt onder controle van een aantal achtergrondvariabelen: 

geslacht, leeftijd, verwachte groei, gezinssituatie, ondernemingsdimensie, opleidingsniveau, anciënniteit 

en sector. Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van de data van vijf werkbaarheidsmetingen bij 

zelfstandige ondernemers (2007, 2010, 2013, 2016, 2019). 

 

We bekijken eerst de odds ratio’s voor de persoons- en werkkenmerken (linkerhelft van de tabel) en stellen 

vast dat het aandeel zelfstandige ondernemers met burn-outsymptomen niet verschilt naar leeftijd, 

ondernemingsdimensie en anciënniteit. 

 

Het aandeel zelfstandige ondernemers met burn-outsymptomen verschilt naar geslacht, sector, 

groeiverwachting, gezinssituatie en opleidingsniveau. Vrouwelijke zelfstandige ondernemers hebben meer 

kans op burn-outsymptomen, de kansverhouding voor de vrouwen is 1,20 keer deze van de mannen. 

Zelfstandige ondernemers uit de bouwsector hebben meer kans op burn-outsymptomen, de odds ratio 

voor de bouwsector ligt 1,21 keer hoger dan in de overige sectoren. 
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TABEL 2 \ Impact van de persoons- en werkkenmerken en de risico’s in de arbeidssituatie op burn-

outsymptomen bij zelfstandige ondernemers, 2007-2019 

 

 Persoons- en werkkenmerken odds ratio Risico's in de arbeidssituatie odds ratio                    

Leeftijd ns  
Ondernemingsdimensie ns Werkdruk  
Anciënniteit ns geen hoge werkdruk ref 

hoge werkdruk   5,63*** 

Geslacht (ref. man)  
vrouw  1,20* Emotionele belasting  

geen emotioneel belastend werk ref 

Sector (ref. andere sectoren) emotioneel belastend werk    3,00*** 

land- en tuinbouw, visserij, bosexploitatie 0,68  

handel 0,99 Arbeidsomstandigheden  

bouw   1,36* voldoende ref 

horeca 1,24 onvoldoende   1,70*** 

vrije beroepen 0,87  

andere intellectuele diensten 0,96 Afwisseling in het werk  

transport, productie 0,95 voldoende ref 

onvoldoende 1,60*** 

Groeiverwachting (ref. beperkte groei of stabiel)  

vermindering, stopzetting       1,66*** Gewerkte uren  

sterke groei     0,81** maximaal 50 uur ref 

meer dan 50 uur    1,45*** 

Gezinssituatie (ref. alleenstaand geen kinderen)  

met partner geen job, geen kinderen 0,69 Managementopleidingsdeficit (1)  

met partner met job, geen kinderen  0,74* geen opleidingsdeficit ref 

alleenstaande met kinderen 0,74 beperkt opleidingsdeficit 1,28* 

met partner geen job, met kinderen 0,81 ernstig opleidingsdeficit     2,33*** 

tweeverdieners met kinderen  0,79*  

Sociale ondersteuning (1)  

Opleidingsniveau (ref. max lager secundair) in belangrijke mate ref 

hoger secundair 0,92 beperkt of niet    1,74*** 

hoger onderwijs   0,79*  

 
Noten: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

(1) Omdat cijfers voor deze variabelen (managementsopleidingsdeficit, sociale ondersteuning) enkel beschikbaar zijn voor 
2013-2019, werden de odds ratio’s in de figuur berekend op basis van een afzonderlijke multinomiale regressie voor de jaren 
2013-2019. De resultaten voor de overige odds ratio’s zijn niet-significant verschillend aan de weergegeven odds ratio’s. 
Odds ratio’s: De kansverhouding burn-outsymptomen/aanvaardbare werkstress voor werknemers met een hoge werkdruk 
is 5,63 keer de kansverhouding voor werknemers met een acceptabele werkdruk.  

Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor zelfstandige ondernemers 2007-2019 

 

Zelfstandige ondernemers die een sterke groei van hun activiteit verwachten in de nabije toekomst doen 

het beter dan zij die een beperkte groei of een stabilisatie van hun activiteit verwachten. Zij die aankijken 

tegen een vermindering of een stopzetting van de activiteit hebben een hogere kans op burn-

outsymptomen. Naar gezinssituatie is er een licht significante afwijking voor zelfstandige ondernemers 

met partner, zij scoren iets beter dan de alleenstaanden zonder kinderen. Hooggeschoolde ondernemers 

lopen een kleiner risico dan hun kortgeschoolde collega’s. 

 

Ook bij de zelfstandige ondernemers valt bij een blik op de odds ratio’s voor de risico’s in de arbeidssituatie 

(rechterhelft van de tabel) meteen deze van werkdruk op (5,63). 
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Dit betekent dat de kansverhouding ‘burn-outsymptomen / aanvaardbare werkstress’ ruim vijf keer hoger ligt 

bij zelfstandige ondernemers met een hoge werkdruk dan bij zelfstandige ondernemers met een aanvaardbare 

werkdruk. Het gaat hier om het zuivere effect omdat de andere voorspellers in het model (verschillen 

tussen de deelgroepen en de overige risicofactoren) onder controle worden gehouden in de regressieanalyse. 

 

Voor emotionele belasting ligt deze kansverhouding op 3. Concreet betekent dit dat de zelfstandige 

ondernemers die zich op het vlak van emotionele belasting in een problematische situatie bevinden, 

drie keer zoveel kans hebben om burn-outsymptomen te ontwikkelen.  

 

Fysiek belastende arbeidsomstandigheden, lange werkweken (meer dan 50 uur per week) en onvoldoende 

afwisseling in het werk verhogen eveneens het risico op burn-outklachten.  

 

In de werkbaarheidsmetingen wordt sinds 2013 via volgende vragen gepeild naar het opleidingsdeficit op 

het vlak van managementcapaciteit en naar de sociale ondersteuning: ten eerste, “Voelt u zich voldoende 

opgeleid voor het beheer en het management van uw bedrijf of firma?”. Voor de analyse worden drie 

groepen onderscheiden: geen competentiedeficit (altijd), beperkt competentiedeficit (vaak) en ernstig 

competentiedeficit (soms, nooit). Ten tweede, “Voelt u zich (als u dat nodig vindt) bij uw bedrijfsvoering 

ondersteund door een sociaal netwerk (verenigingen, externe adviseurs, familieraad)?”. Voor deze analyse 

worden twee groepen onderscheiden: helemaal of in belangrijke mate enerzijds en in beperkte mate of 

helemaal niet anderzijds.  

 

Het opleidingsdeficit op het vlak van managementcapaciteit en de beperkte sociale ondersteuning 

verhogen de kans op het ontwikkelen van burn-outsymptomen. Hoe minder een zelfstandige ondernemer 

zich opgeleid voelt voor het management en beheer van zijn bedrijf, hoe groter het risico dat hij of zij 

met burn-outsymptomen af te rekenen krijgt. Voor zelfstandige ondernemers met een ernstig 

opleidingsdeficit loopt deze odds ratio op tot 2,33. Ook zelfstandige ondernemers die zich slechts in 

beperkte mate of helemaal niet ondersteund voelen door een sociaal netwerk, hebben een verhoogde 

kans (odds ratio 1,74) op het ontwikkelen van burn-outsymptomen.  

 

En nu? 

Voorliggende analyse gaat over de circa 320 000 werknemers en 44 000 zelfstandige ondernemers die 

in de werkbaarheidsmeting burn-outsymptomen rapporteren en niet over de circa 50 000 mensen die 

thuis zitten met een burn-out. Mensen met burn-outsymptomen zijn nog aan de slag en het komt erop 

aan hen door een aangepast preventiebeleid aan de slag te houden en zo uitval te voorkomen.  

 

Precies omdat uitval door burn-out zich langzaam ontwikkelt, is onze analyse vanuit preventieoogpunt 

interessant. Burn-outklachten zijn vaak een signaal in een proces dat aanvangt met werkstress en 

uiteindelijk kan resulteren in uitval. In die zin is vooral een werkstressbeleid dat zich richt op primaire 

preventie onontbeerlijk. Een primair preventiebeleid op het vlak van werkstress legt de nadruk op 

voorkomen door bijvoorbeeld te sleutelen aan de arbeidsorganisatie. Dit in tegenstelling tot een secundair 

of tertiair preventiebeleid waar de klemtoon ligt op het beperken van de schade van een inadequaat 

primair preventiebeleid. Deze manier van werken wordt ook door de Nationale Arbeidsraad (NAR, 2021) 

naar voor geschoven, maar uit de praktijk - een analyse van veertien pilootprojecten over primaire 

preventie van burn-out - blijkt dat er op dat vlak nog werk aan de winkel is (Vanroelen et al., 2021). 

 

Dat we met de werkbaarheidsmeting in hoofdzaak burn-out stricto senso meten als een werkgerelateerde 

aandoening blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat we nauwelijks een samenhang kunnen vaststellen tussen 

burn-outklachten en gezinssituatie. Persoonskenmerken blijken - uit de multivariate analyse - ondergeschikt 

aan een aantal risicofactoren in de arbeidssituatie. 

\ 43



Extra waakzaamheid voor te hoge belasting, zowel kwantitatief (hoge werkdruk) als in emotionele termen 

(emotionele belasting), is daarbij in eerste instantie aan de orde. Verder treedt voor werknemers ook de 

rol van de direct leidinggevenden naar voor, maar ook autonomie, afwisseling in het werk, fysieke belasting 

en connectiviteit verdienen een plaats in het preventieverhaal. Voor de zelfstandige ondernemers kunnen 

elementen als adequate managementsopleidingen, verbetering van de ondersteuning door sociale 

netwerken, maar ook inperken van de fysieke belasting en inzetten op taakvariatie, het ontwikkelen van 

burn-outsymptomen mee helpen beperken.  

 

Richting een goed werkstresspreventiebeleid 

Onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid (Delagrange & Van Rampelberg, 2023) naar werk -

stresspreventie bundelt de inzichten van veertien bevoorrechte getuigen over hoe een effectief 

werkstresspreventiebeleid op de agenda te zetten en uit te werken in organisaties en ondernemingen. 

De bevoorrechte getuigen zijn ‘intermediairs’: personen of organisaties die tussen het beleid en de 

ondernemingen en organisaties staan en wiens werking, op een rechtstreekse of onrechtstreekse manier, 

aansluiting vindt bij werkstresspreventie in de ondernemingen en organisaties zelf. Er lijkt een consensus 

te zijn over de manieren waarop de welzijnsproblematiek op de agenda van de ondernemingen en 

organisaties komt te staan.  

  

Het thema kan ingang vinden omdat ondernemingen en organisaties problemen ervaren die het gevolg 

zijn van opgelopen psychosociale risico’s, ook al worden die in eerste instantie niet zo gedefinieerd: 

abnormaal hoog absenteïsme, verloop, burn-out, incidenten en spanningen op de werkvloer tot 

arbeidsongevallen. Maar ook technische problemen kunnen, na analyse, soms teruggebracht worden tot 

omstandigheden die in de feiten ook nauw verbonden zijn met psychosociale risico’s. 

 

Bij andere ondernemingen en organisaties maakt werkbaar werk of mensgericht ondernemen deel uit 

van de missie en visie van de onderneming of organisaties en is het daardoor van strategisch belang.  

  

Wanneer er overgegaan wordt tot een (primair) preventiebeleid is een eerste fase het in kaart brengen 

van de risico’s. De manier waarop dit uitgevoerd wordt zal al in sterke mate bepalen of er inderdaad aan 

integrale, primaire preventie gedaan wordt dan wel of men bij een aantal initiatieven van secundaire 

preventie zal blijven. De ‘primaire risicoanalyse psychosociale aspecten’ zoals voorzien in de federale 

wetgeving kan een uitstekend instrument zijn, op voorwaarde dat deze effectief de vijf A’s (arbeidsorganisatie, 

-inhoud, -voorwaarden, -omstandigheden en -relaties) bevat, er een voldoende hoge respons is en ze 

geloofwaardig is, in de zin dat er ook acties rechtstreeks aan verbonden zullen worden.  

 

De volgende fase is het opzetten van acties op basis van de analyse. Welke dat zijn zal afhankelijk zijn van 

wat uit de analyse komt, maar evengoed van de cultuur en context van het bedrijf. Belangrijk is dat acties 

kaderen in een groter geheel. Losse acties brengen weinig op en kunnen op verschillende manieren averechts 

werken. Dat geldt ook voor acties die eerder aan symptoombestrijding doen dan de kern van het probleem 

zelf aanpakken. Quick wins bestaan zeker en zijn een goeie eerste stap, maar kunnen niet het eindpunt 

zijn. Integrale trajecten nemen tijd in beslag, tot wel drie à vijf jaar. Ten slotte is een sterke betrokkenheid 

van de medewerkers, op alle betrokken lagen, in verschillende stadia essentieel om tot een gedragen en 

duurzame aanpassing te komen. Daarvoor zal er een basis van wederzijds vertrouwen nodig zijn. 

 

Primaire preventie vraagt duidelijk veel kennis bij zowel de analyse, het plan van aanpak en de uitvoering. 

Externe partners kunnen ondersteuning bieden. Het vraagt een mate van inzicht om de juiste partner te 

kiezen uit het ruime aanbod. Voor de ondernemingen en organisaties is het erg moeilijk om een verband 

te zien tussen een probleem – waar nog geen duidelijke analyse van is – en de mogelijke oplossingen, 

laat staan welke externe partners daarvoor de juiste zijn. Ook voor veel intermediairs geldt die 

onduidelijkheid, waardoor correct doorverwijzen moeilijk is. 
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De intermediairs zijn het er ten slotte ook over eens dat primaire werkstresspreventie een diepgaande 

aanpak vergt die aan de structuur van de organisatie kan raken en daardoor een impact kan hebben op 

de intermenselijke verhoudingen in een organisatie, waardoor er vaak een terughoudendheid bestaat om 

eraan te beginnen. Er is nochtans ook consensus dat een degelijke primaire preventie van psychosociale 

risico’s tot zowel een grotere werkbaarheid als een grotere wendbaarheid leidt. Dat herkennen 

ondernemingen en organisaties het beste binnen hun eigen sector, waarmee sectoren de ideale plaats 

zijn om kennis te ontwikkelen en te verspreiden. 
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Dankzij de voortdurend evoluerende digitale technologie kunnen steeds meer medewerkers altijd en overal 

werken. Hierdoor is het werk voor vele werknemers niet langer beperkt tot de traditionele werkuren. 

De COVID-19-pandemie heeft deze digitale evolutie versneld, aangezien veel werknemers van thuis uit 

moesten werken (Graham et al., 2021; Nimrod, 2022).  

 

Al deze ontwikkelingen hebben onvermijdelijk een belangrijke impact op de manier waarop werknemers 

hun werk ervaren. Zo zien we beschikbaarheidsnormen ontstaan onder medewerkers. Deze normen 

betreffen impliciet gedeelde overtuigingen en verwachtingen met betrekking tot beschikbaarheid voor 

werkcommunicatie: verwachten mijn collega's en leidinggevenden dat ik snel reageer op berichten na 

werktijd of is het ok om vast te houden aan de klassieke negen tot vijf werkuren? Bekommernissen over 

deze impliciete beschikbaarheidsnormen hebben diverse beleidsmakers ertoe aangezet om expliciete 

regels op te stellen, bijvoorbeeld door e-mailverkeer buiten de werkuren te verbieden. Denk bijvoorbeeld 

aan de regelgeving die federaal minister van ambtenarenzaken Petra De Sutter begin dit jaar invoerde.
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Digitale innovaties maken het voor veel kantoorwerkers mogelijk om altijd en overal te 

werken. Hierdoor zien we zogenaamde beschikbaarheidsnormen ontstaan op het werk. 

Het gaat om gedeelde verwachtingen onder collega’s en met de leidinggevende om ook na 

de reguliere werkuren beschikbaar te zijn voor werkcommunicatie. Deze paper zoomt in 

op de risico’s verbonden aan deze normen. Concreet onderzoeken we in welke mate 

beschikbaarheids normen samenhangen met burn-outsymptomen bij werknemers en of deze 

samenhang verklaard kan worden door enerzijds een hogere mentale druk en anderzijds 

verminderde autonomie ten gevolge van die normen. Om deze vragen te beantwoorden, 

verzamelden we gegevens via een vragenlijstonderzoek onder 229 professioneel actieve 

volwassenen. De bevindingen gaven aan dat beschikbaar heidsnormen inderdaad significant 

positief samenhangen met burn-outsymptomen en dat zowel verhoogde telepressure als 

verminderde autonomie hiervoor een relevante verklaring bieden. Dit onderzoek geeft 

inzicht in hoe sociale beschikbaarheidsnormen op het werk schadelijk kunnen zijn voor de 

gezondheid van werknemers. Hiermee kan rekening gehouden worden bij het opstellen van 

beleidsmaatregelen en regelgeving op het werk. 

ABSTRACT



In haar omzendbrief werd aangegeven dat ambtenaren enkel nog buiten de normale arbeidstijd 

gecontacteerd mogen worden in uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden. Maar op welke manier 

zijn deze impliciete beschikbaarheidsnormen inderdaad nadelig voor het welzijn van medewerkers? 

In deze studie onderzoeken we in welke mate deze normen gerelateerd zijn aan burn-outklachten en welke 

factoren hier een rol in spelen.  

 

Situering onderzoek 

Onderzoek dat focust op de negatieve mentale gezondheidseffecten van ICT-gerelateerde beschikbaar -

heids normen buiten de werkuren is vrij schaars (Cambier et al., 2019; Derks & Bakker, 2014; Ďuranová & 

Ohly, 2016). Dergelijke normen ontstaan vaak onbewust uit interacties met collega’s of met de 

leidinggevende (Morris & Venkatesh, 2000; Taylor & Todd, 1995;), bijvoorbeeld als medewerkers merken 

dat collega's buiten kantooruren snel reageren op mailverkeer. Dit kan ertoe leiden dat zij dat vervolgens 

ook gaan doen om zich geaccepteerd en onderdeel van de groep te voelen. Tussen collega's zal het dan 

als ’normaal‘ worden beschouwd om buiten werktijd op werkberichten te reageren, omdat ‘iedereen het 

doet’. Ook kunnen beschikbaarheidsnormen ontstaan wanneer medewerkers het gevoel hebben dat 

hun leidinggevende een snelle reactie verwacht en wanneer ze vervolgens aan die verwachtingen 

willen voldoen.  

 

In deze studie onderzoeken we specifiek hoe sociale beschikbaarheidsnormen gerelateerd zijn aan 

burn-out symptomen. Schaufeli et al. (2020) definiëren burn-out specifiek als een toestand die wordt 

gekenmerkt door uitputting, cognitieve en emotionele ontregeling en mentale afstand. Het betreft een 

psychologisch syndroom als gevolg van chronische interpersoonlijke stressoren op het werk. Mogelijke 

interpersoonlijke stressoren als gevolg van beschikbaarheidsnormen zijn verhoogde telepressure en 

verlaagde autonomie. We baseren ons op het Job Demands-Resources (JD-R) model (Bakker & Demerouti, 

2017) om na te gaan in welke mate de aanwezigheid van deze job demand of taakeis (verhoogde 

telepressure) en de afwezigheid van deze job resource of hulpbron (autonomie) de relatie tussen 

beschikbaarheidsnormen en symptomen van burn-out kunnen verklaren. 

 

De rol van telepressure 

Barber en Santuzzi (2015, 2017) introduceerden het concept telepressure, waarmee specifiek wordt 

verwezen naar de drang om snel te reageren op werkberichten. Zij toonden onder meer aan dat er een 

belangrijke correlatie bestaat tussen sociale beschikbaarheidsnormen en telepressure. Wanneer een 

medewerker telepressure ervaart, betekent dit dat de (externe) sociale beschikbaarheidsnormen door 

deze persoon worden geïnternaliseerd. Met andere woorden, beschikbaarheidsnormen betreffen externe, 

sociaal geconstrueerde verwachtingen die het potentieel hebben om door het individu te worden 

geïnternaliseerd in de vorm van het ervaren van druk om snel te reageren, in casu telepressure. 

 

Telepressure leidt ertoe dat werknemers voor langere tijd ‘verbonden zijn met het werk’ en snel reageren 

op berichten, ook buiten de reguliere werkuren (Barber & Santuzzi, 2015). Binnen het JD-R model worden 

taakeisen omschreven als fysieke, psychologische of sociale werkaspecten die fysieke of psychologische 

inspanning vergen (Schaufeli & Taris, 2014). Telepressure voldoet als psychologische factor aan deze 

definitie. Gedurende langere tijd dergelijke druk ervaren leidt tot een afname van mentale energie, wat 

uiteindelijk kan leiden tot gezondheidsproblemen en burn-out klachten (Bakker & Demerouti, 2007; 

Schaufeli & Bakker, 2004). Barber en Santuzzi (2015, 2017) konden inderdaad vaststellen dat mensen die 

telepressure ervaren vaker symptomen van burn-out vertonen. Bovendien wezen verschillende andere 

studies op belangrijke negatieve welzijnseffecten van telepressure. 
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Verhoogde druk om snel op werkberichten te reageren werd bijvoorbeeld geassocieerd met minder 

psychologisch afstand kunnen nemen van het werk (Barber & Santuzzi, 2015, 2017; Van Laethem, et al., 

2018), minder slaap (Barber & Santuzzi, 2015, 2017; Barber, et al., 2019; Rogers & Barber, 2019; 

Van Laethem, et al., 2018), meer ziekteverzuim (Barber & Santuzzi, 2015) en een slechter evenwicht tussen 

werk en gezin (Barber, et al., 2019; Grawitch et al., 2018). Onvoldoende afstand kunnen nemen en een 

verstoord evenwicht tussen werk en gezin zijn ook twee belangrijke factoren die burn-out symptomen 

voorspellen (Allen et al., 2000; Bakker & Demerouti, 2017; Houtman et al, 2020). 

 

De rol van autonomie 

Binnen het JD-R Model wordt autonomie beschouwd als een hulpbron. Hulpbronnen hebben specifiek 

betrekking op fysieke, sociale of organisatorische aspecten van het werk die niet alleen de fysiologische 

en psychologische kosten van taakeisen kunnen verminderen, maar ook het bereiken van werkdoelen en 

floreren op het werk vergemakkelijken (Bakker & Demerouti, 2007). Uit eerder onderzoek blijkt autonomie 

een belangrijke factor die de betrokkenheid en prestaties verhoogt en het risico op burn-out klachten 

vermindert (Bakker & Demerouti, 2017; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2009).  

 

ICT-hulpmiddelen bieden mogelijkheden om werk flexibel te organiseren, waardoor ze ook de ervaren 

autonomie van medewerkers kunnen vergroten (Mazmanian et al., 2013; Ninaus et al., 2015). Je hangt 

immers niet langer vast aan je computer tussen negen en vijf uur op je bureau op het werk, maar je kan 

je werk volgens jouw eigen behoeften organiseren. Toch blijkt er ook een andere kant van de medaille te 

zijn. ICT-ontwikkelingen kunnen namelijk de autonomie ook beperken. Omdat ICT het mogelijk maakt om 

altijd en overal te werken, zouden collega's of leidinggevenden al gauw kunnen gaan verwachten dat je 

altijd en overal beschikbaar bent voor werk. Met andere woorden, verhoogde mogelijkheden om werk 

flexibel te organiseren kunnen beschikbaarheidsnormen doen ontstaan, waardoor de ervaren autonomie 

afneemt. Dit wordt in de literatuur ook wel de autonomie paradox genoemd (Mazmanian et al., 2013). 

Omdat beschikbaarheidsnormen kunnen worden gezien als collectieve verwachtingen voor het snel 

beantwoorden van werkberichten, zouden precies deze beschikbaarheidsnormen verantwoordelijk kunnen 

zijn voor het ondermijnen van de autonomie.  

 

Het onvoldoende beschikbaar zijn van de belangrijke hulpbron autonomie kan leiden tot burn-out, zoals 

aangetoond in eerder onderzoek (Fernet et al., 2013). Alles bij elkaar genomen, onderzoeken we in deze 

studie dus hoe sociale beschikbaarheidsnormen samenhangen met burn-outsymptomen. We kijken 

daarbinnen in het bijzonder naar hoe zowel verhoogde telepressure als verminderde autonomie dit 

verband zouden kunnen verklaren.  

  

Methodologie 

De respondenten voor dit onderzoek werden benaderd via e-mail en sociale media en vulden de vragenlijst 

in via Limesurvey. Medewerkers tussen 18 en 67 jaar die gebruik kunnen maken van de ICT van hun 

organisatie buiten de reguliere werkuren, en die een contract hebben van minstens 24 uur per week, 

konden deelnemen aan deze studie. In totaal hebben 229 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. 

De leeftijd van de respondenten varieerde van 20 tot 66 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar. 

48,5% van de respondenten identificeerde zich als man en 51,1% als vrouw (0,4% van de respondenten 

gaf aan van een ander geslacht te zijn of deze vraag niet te willen beantwoorden). Het merendeel van de 

respondenten (86,5%) had een hoger opleidingsniveau (bachelor- of masterdiploma), wat mogelijk 

samenhangt met de deelname-eis van beschikbaarheid van ICT buiten werkuren. 63,3% van de 

respondenten werkte voor de (semi)publieke sector en 36,7% in private, commerciële bedrijven. 

De arbeidsduur per week (op basis van arbeidsovereenkomst) varieerde tussen 24 en 40 uur met een 

gemiddelde van 35 uur per week. Respondenten gaven ook aan buiten deze contractuele tijd te werken, 

namelijk gemiddeld 6 uur per week. 
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Belangrijk om te vermelden is dat ten tijde van het onderzoek slechts 5,2% van de respondenten helemaal 

niet van thuis uit werkte. 29,3% werkte gedeeltelijk van thuis uit, en 65,5% werkte volledig van thuis uit 

vanwege de COVID-19-regelgeving. 

 

De schaal voor beschikbaarheidsnormen die in dit onderzoek werd gebruikt, was een bewerking van de 

'subjectieve verwachting van technologiegebruik' schaal van Venkatesh en Davis (2000), bestaande uit 

vier items (α=.92). Telepressure werd gemeten met een schaal van acht items ontwikkeld door Barber en 

Santuzzi (2015) (α=.90). Jobautonomie werd gemeten met vier items van de NOVA WEBA-vragenlijst 

(Dhondt & Houtman, 1997) (α=.85). Burn-outsymptomen werden gemeten met de werkgerelateerde versie 

van de BAT (Burnout Assessment Tool, zie Schaufeli et al., 2020). De items van de vier subschalen werden 

gecombineerd tot één algemene score voor burn-outsymptomen (α =.95). Voor alle bovenstaande vragen 

werden 5-punts Likertschalen gebruikt. In onze analyses controleerden we ook nog voor geslacht, leeftijd, 

opleiding, sector, aantal overuren per week en de mate waarin medewerkers van thuis uit werkten.  

 

Belangrijkste resultaten 

De hiërarchische regressieanalyse toonde ten eerste aan dat beschikbaarheidsnormen significant positief 

gerelateerd zijn aan burn-out symptomen (β = .28, t(221) = 4.328, p < .001). Beschikbaarheidsnormen 

bleken ook significant positief gerelateerd aan telepressure (β = .47, t(221) = 7.803, p < .001) en significant 

negatief aan autonomie (β = -.34, t(221) = -5.301, p < .001). Daarnaast bleken telepressure significant 

positief (β = .23, t(219) = 3.239, p < .01) en autonomie significant negatief (β = -.22, t(219) = -3.396, p < .001) 

geassocieerd met burn-out symptomen. De resultaten van deze regressie-analyses worden weergegeven 

in TABEL 1.  

 

TABEL 1 \ Meervoudige lineaire regressie-analyses  

 

 Afhankelijke variabelen                             Burnout Symptomen Autonomie Telepressure  

                                                              MODEL 1    MODEL 2   MODEL 3 MODEL 1 MODEL 2 MODEL 1 MODEL 2 

Stap        Variabelen in analyse                                                         

1              Geslacht                                   -.091          -.107          -.087 -.009 .010 -.051 -.077 

               Leeftijd                                     -.046          -.033          -.041 -.073 -.089 -.074 -.053 

               Opleiding                                  -.055          -.054          -.025 .116 .115 -.014 -.013 

               Sector                                      -.039          -.069          -.042 .053 .089 .020 -.031 

               Werk buiten uren                      .015           -.006           .002 .096 .121 .117 .082 

               Thuiswerk                                .153*         .187**        .180** -.014 -.054 -.080 -.025 

2              Beschikbaarheidsnormen                          .281***         .098 -.339*** .470*** 

3              Telepressure                                                                 .227**  

               Autonomie                                                                  -.224***  

                                                            R² = .037   R² = .113   R² = .212 R² = .031 R² = .141 R² = .027 R² = .238 

Gestandaardiseerde regressiecoëfficienten worden gerapporteerd      

* p<=.05 ; ** p<=.01; *** p<.001                                                       

 

We onderzochten ook of telepressure en autonomie afzonderlijk het verband tussen beschikbaarheids -

normen en burn-out klachten konden verklaren aan de hand van Model 4 in Process (Hayes, 2017). 

Deze analyses lieten een significant indirect effect zien met zowel telepressure (effect = .107, SE = .038, 

95% CI = [.037, .187]) als autonomie (effect = .076, SE = .026, 95% CI = [.031, .130]) als mediator. Het 

volledige model wordt weergegeven in FIGUUR 1. 
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FIGUUR 1 \ Mediatie model voor telepressure en autonomie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noot: Standaardfouten tussen haakjes; *p < .05; **p < .01; ***p < .001 

 

Beleidsaanbevelingen 

De resultaten van dit cross-sectionele onderzoek tonen aan dat verwachtingen van collega’s en 

leidinggevende om na werktijd snel te reageren op werkberichten geassocieerd zijn met een groter risico 

op burn-out klachten. Dit verhoogde risico kon worden verklaard door het feit dat dergelijke normen 

enerzijds medewerkers onder druk zetten en anderzijds ook de ervaren autonomie in het werk 

ondermijnen. Deze studie vergroot dan ook het bewustzijn rond hoe sociale normen met betrekking tot 

ICT-gebruik zich ontwikkelen op het werk. Deze normen ontstaan vaak onbewust maar kunnen wel degelijk 

een belangrijke rol spelen in het mentale welzijn van werknemers. Om de mogelijke gezondheidsrisico's 

die voortvloeien uit deze vaak impliciete sociale normen te verkleinen, stellen verschillende beleidsmakers 

expliciete regels voor met betrekking tot werkcommunicatie na werktijd, zoals het verbieden van e-mails 

na zes uur ‘s avonds. De resultaten in deze studie lijken te suggereren dat de bekommernissen van deze 

beleidsmakers terecht zijn, omdat we inderdaad vonden dat beschikbaarheidsnormen gerelateerd zijn 

aan verhoogde burn-outsymptomen op het werk. Het aantal uren dat een werknemer effectief na werktijd 

werkt, bleek daarbij echter nauwelijks verschil te maken voor het ervaren van burn-outsymptomen. 

Het waren met andere woorden niet zozeer de bestede uren na de formele werktijd op zich, maar eerder 

de bijbehorende sociale verwachtingen die een relatie met burn-out klachten lieten zien. 

 

Wanneer we dieper inzoomen op de relatie tussen deze beschikbaarheidsnormen en burn-outklachten, 

stellen we vast dat zowel telepressure als autonomie hier een relevante rol in spelen. Enerzijds bleken 

externe beschikbaarheidsnormen gerelateerd te zijn aan verhoogde geïnternaliseerde druk in de vorm 

van telepressure. Anderzijds bleken deze normen tegelijkertijd ook de ervaren autonomie te ondermijnen 

in die zin dat medewerkers het gevoel krijgen dat ze hun werktijd niet meer zelf kunnen controleren. 

Deze verhoogde telepressure en verlaagde autonomie vormden elk afzonderlijk een significant deel van 

de verklaring voor het verband tussen beschikbaarheidsnormen en burn-outklachten. Deze bevindingen 

tonen dan ook aan dat het belangrijk is om een cultuur te ontwikkelen waarin werknemers niet onder 

druk staan om in hun vrije tijd werkberichten te sturen en die tegelijkertijd hun beleving van autonomie 

op het werk ondersteunt. In ons onderzoek kwam specifiek naar voren dat beide belangrijk zijn wanneer 

men het burn-outrisico op het werk wil verminderen. Als je het gevoel hebt dat je weinig controle hebt 

over je werktijdregeling, dan loop je een hoger risico op burn-outklachten, zelfs als je persoonlijk niet per 

se veel druk ervaart om snel te reageren op werkmails. Maar ook omgekeerd, zelfs als je het gevoel hebt 

dat je zelf aan het roer staat van je werktijd, dan nog loop je het risico op burn-out klachten als je druk 

ervaart vanuit de verwachtingen van je collega’s om altijd snel te reageren. Nieuwe beleidsinitiatieven 

rond ICT-gebruik buiten kantooruren zijn vaak gericht op het verminderen van druk. Maar aandacht voor 

het respecteren van autonomie blijkt bijna even belangrijk.  
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Het verdient dan ook aanbeveling om medewerkers zelf de keuze te geven hoe ze de beschikbare ICT-

tools willen gebruiken. Sommige medewerkers vinden het immers handig om van de avonduren gebruik 

te maken om rustig wat e-mails voor te bereiden. Maar tegelijkertijd is het ook wel minstens even 

belangrijk dat een leidinggevende erover waakt dat het sturen van e-mails naar collega's buiten werktijd 

niet de norm wordt. Men kan dit bijvoorbeeld doen door als leidinggevende zelf het goede voorbeeld te 

stellen en niet alle mailverkeer met je medewerkers in de avonduren te doen. Maar zelfs als dat niet 

altijd haalbaar is, kan je nog het ontstaan van beschikbaarheidsnormen helpen voorkomen door erover 

te waken dat je als leidinggevende die medewerkers die snel reageren op mails niet meer gaat belonen 

dan medewerkers die dat tijdens hun werktijd doen. Ook belangrijk is om zeker herhaaldelijk en 

duidelijk te communiceren dat er van niemand wordt verwacht om na reguliere werktijd te antwoorden. 

Formele regelgeving op het werk zou dan idealiter eerder gefocust zijn op het scheppen van een kader 

dat de klemtoon legt op het respecteren van ieders recht om te deconnecteren van het werk. 

 

Tekortkomingen en toekomstig onderzoek 

Deze studie is natuurlijk niet zonder tekortkomingen. Ten eerste maakt het cross-sectionele onderzoeks -

design het moeilijk om causale verbanden tussen beschikbaarheidsnormen, telepressure, autonomie en 

burn-outklachten vast te leggen. Een longitudinaal onderzoek zou meer duidelijkheid geven over de sterkte 

en richting waarin deze constructen gerelateerd zouden zijn. Wat betreft autonomie kan het bijvoorbeeld 

interessant zijn om te zien hoe deze autonomie in de loop van de tijd evolueert in relatie tot de zich 

ontwikkelende sociale normen binnen het team. Aangezien telepressure ook voor een belangrijk deel 

bepaald wordt door persoonlijke eigenschappen (Grawitch et al., 2018), zou het interessant kunnen zijn 

om dergelijke persoonlijke kenmerken, zoals perfectionisme of conscientieusheid, mee te nemen in 

toekomstig onderzoek.  

 

Ten tweede, ook al konden we een heterogene steekproef samenstellen met deelnemers uit verschillende 

sectoren en leeftijdsgroepen, toch bestonden de respondenten in dit onderzoek uit een relatief kleine 

steekproef van voornamelijk hoger opgeleide Nederlandstalige werknemers. De resultaten kunnen daarom 

niet worden gegeneraliseerd naar alle medewerkers die over ICT-tools beschikken. Een laatste tekortkoming 

van dit onderzoek betreft het feit dat dit onderzoek plaatsvond tijdens de COVID-19-pandemie in 2021. 

Veel medewerkers moesten vanwege COVID-19-beperkingen thuiswerken. Dit kan van invloed zijn geweest 

op de mate waarin werknemers telepressure, autonomie of burn-outsymptomen beleefden. Maar omdat 

we konden vaststellen dat de effecten van beschikbaarheidsnormen, autonomie en telepressure sterk 

significant bleven ook wanneer er gecontroleerd werd voor dat COVID-gerelateerd thuiswerken, 

kunnen we stellen dat het effect van de pandemie op de gevonden onderlinge relaties waarschijnlijk eerder 

beperkt zal zijn.  

 

Conclusie 

Uit deze studie blijkt dat het waardevol is om zorgvuldig aandacht te besteden aan de ontwikkeling van 

normen binnen de organisatie, waarbij de persoonlijke keuze van medewerkers bij het gebruik van ICT 

wordt gerespecteerd zonder druk uit te oefenen om direct te reageren. Dit onderzoek draagt bij aan 

theorie en praktijk omdat we inzicht bieden in hoe en waarom sociale beschikbaarheidsnormen op het 

werk schadelijk kunnen zijn voor het mentaal welzijn van werknemers. Hiermee kan rekening gehouden 

worden bij het opstellen van onderlinge afspraken en formele regelgeving op het werk. 
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Help, ik zit vast tussen mezelf! 
Een interviewstudie over 
loopbaaninactie 
 

Paulien D’Huyvetter, Elisabeth Abraham – KU Leuven 
 

Rogiers, P., Verbruggen, M., D’Huyvetter, P., & Abraham, E. (2022). Stuck Between Me: A Psychodynamic 

View Into Career Inaction. Journal of Vocational Behavior, 136, 1-17. 

 

Steeds meer Belgische werknemers lijken vast te zitten in hun job ten koste van hun gekoesterde 

loopbaanwensen. In een bevraging van Acerta uit 2021 gaven 37% van de werknemers aan dat ze een 

carrièreswitch overwogen voor het komende jaar (Acerta, 2021). Toch blijkt één jaar later uit een studie 

van Securex dat slechts 5,1% van 70 000 werknemers vrijwillig veranderde van job in het afgelopen jaar 

(Securex, 2022). Deze cijfers lijken elkaar tegen te spreken: vele mensen zijn ontevreden met het verloop 

van hun loopbaan en willen verandering, maar toch is onze arbeidsmarkt gekenmerkt door lage 

jobmobiliteit. Hoe kunnen we deze trends met elkaar rijmen? 

 

Een recente theorie rond inactie in de loopbaan van Verbruggen en De Vos (2020) kan een verklaring 

bieden. Deze theorie stelt dat mensen met loopbaaninactie een tendens hebben om, over langere tijd, 

loopbaanbeslissingen uit te stellen of onvoldoende actie te ondernemen om een loopbaanwens te 

verwezenlijken. Loopbaaninactie betreft in principe een tijdelijke fase, maar heeft het potentieel om lang 

aan te slepen. 
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Loopbaaninactie verwijst naar een gebrek aan voldoende actie om een persoonlijke 

loopbaanwens na te streven gedurende een bepaalde periode. Het fenomeen werd recent 

geïntroduceerd in een theoretisch kader van Verbruggen en De Vos (2020). Ondanks de 

risico’s voor het welzijn en prestatievermogen van werknemers, is tot op heden echter 

weinig geweten over het waarom en hoe van loopbaaninactie. In een empirische studie op 

basis van 43 semi-gestructureerde interviews verkennen wij de persoonlijke ervaring van 

werknemers met loopbaaninactie. Uit de interviews blijkt dat deelnemers drie versies van 

zichzelf beleefden, met uiteenlopende wensen: een strevende ik, een comfortabele ik en een 

onzekere ik. In lijn met inzichten uit de psychodynamische identiteitsliteratuur, vinden we 

dat loopbaaninactie gepaard gaat met emotionele spanningen tussen de strevende en 

comfortabele ik, de strevende en onzekere ik, of alle ik-identificaties tegelijk. Ook ontwikkelden 

de deelnemers strategieën om de emotionele spanningen te verzachten. Op basis van 

onze bevindingen geven we aanbevelingen voor praktijk en beleid, geënt op de Belgische 

arbeidscontext, met als doelstelling bij te dragen aan kwalitatieve en duurzame loopbanen.

ABSTRACT



Risico’s en het belang van empirisch onderzoek  

Loopbaaninactie heeft vermoedelijk ernstige gevolgen voor de kwaliteit van arbeid, voor zowel werkgever 

als werknemer. Organisaties worden immers geconfronteerd met de performantierisico’s van werknemers 

die liever zouden vertrekken, bijvoorbeeld bij contraproductief werkgedrag (Hom et al., 2012; Sheridan et 

al., 2019). Voor de werknemer gaat het gevoel van vast te zitten in een ongewenste werkomgeving dan 

weer gepaard met verminderd welzijn, bijvoorbeeld burnout, slaapkwaliteit en depressie (Allen et al., 2016; 

Stengård et al., 2016). Op lange termijn riskeert het individu bovendien spijt en ontevredenheid over 

gemiste loopbaanopportuniteiten (Roese & Summerville, 2005; Verbruggen & De Vos, 2020). 

Ondanks de vele risico’s, is slechts weinig geweten over hoe werknemers in loopbaaninactie terechtkomen, 

hoe ze deze inactie beleven en waarom het moeilijk is om eruit te geraken. Deze lacune in het onderzoek 

valt deels te verklaren door de sterke focus op loopbaantransities en het nemen van actieve beslissingen 

in bestaande loopbaanstudies (Obodaru, 2012; Verbruggen & De Vos, 2020). Met onze interviewstudie 

verkennen wij daarom de persoonlijke ervaring van een gebrek aan actie in de loopbaan. We kaderen onze 

bevindingen in de psychodynamische identiteitsliteratuur, om beter te begrijpen hoe loopbaaninactie 

verweven zit met de kern van wie je bent. 

 

Methode 

Tussen januari 2019 en april 2021 spraken wij aan de hand van semigestructureerde interviews met 

43 werknemers uit de publieke en private sector die worstelden met loopbaaninactie. De deelnemers 

werden geselecteerd op basis van drie criteria, in lijn met de definitie van loopbaaninactie (Verbruggen & 

De Vos, 2020): ten eerste ervaren ze een wens tot verandering in de loopbaan; ten tweede is er een gebrek 

aan voldoende actie om die verandering waar te maken; en ten derde houdt deze wens tot verandering 

aan over een langere periode.  

Via vragen rond eerdere loopbaanervaringen en -transities, huidige ervaringen met loopbaanbegeleiding 

of -inactie, alsook toekomstige loopbaanplannen verwierven we in een verkennende fase eerder algemene 

inzichten in de persoonlijke ervaring van loopbaaninactie. Doorheen het interviewproces verschoof die 

focus naar de specifieke manier waarop werknemers zichzelf zagen tijdens loopbaaninactie, hoe ze zich 

daarbij voelden, maar ook welke loopbaandromen en -wensen ze nog hadden, welke barrières hen ervan 

weerhielden om deze wensen te realiseren, en hoe ze probeerden om te gaan met loopbaaninactie. 

 

Drie versies van jezelf 

Uit de interviews bleek dat de loopbaaninactie van werknemers sterk samenhangt met hoe ze zichzelf 

identificeren. Meer specifiek gaven de geïnterviewde werknemers aan dat ze tijdens loopbaaninactie drie 

verschillende versies van zichzelf beleefden: een strevende ik, een comfortabele ik en een onzekere ik. 

Vanuit de psychodynamische literatuur weten we dat deze identificaties zich kunnen vertalen in 

uiteenlopende gevoelens en wensen (Brown, 2022; Petriglieri & Petriglieri, 2020).  

De eerste versie van zichzelf, de strevende ik, weerspiegelt iemands mentale drang naar groei en verandering. 

Deze ‘ik’ was bij alle deelnemers aanwezig als kernelement van loopbaaninactie. De comfortabele ik, 

ten tweede, beschrijft hoe individuen verlangen naar comfort ondanks hun streven naar verandering. 

Ze houden vast aan hun huidige job wegens talrijke voordelen zoals een aantrekkelijk loon, opgebouwde 

anciënniteit, pensioenplannen of werk-privébalans. Ook zaken als verworven expertise of vertrouwdheid 

met de huidige job kunnen de comfortabele ik voeden. Tot slot hadden deelnemers vaak een onzekere ik, 

die reflecteert hoe de wens tot verandering typisch gepaard gaat met angst en onzekerheid. Dit kan zich 

bijvoorbeeld uiten in twijfels over de toekomstige loopbaanrichting of in angst voor de risico’s verbonden 

aan een alternatief loopbaanpad.   
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Onder verlammende spanning  

De drie ik-identificaties bestaan niet passief naast elkaar. Doorheen onze studie werd immers duidelijk 

dat loopbaaninactie gekenmerkt wordt door emotionele spanningen, in de literatuur ook wel 

‘psychodynamische conflicten’ genoemd (Gabriel, 2016): de strevende ik conflicteert met de comfortabele 

ik en/of de onzekere ik.  Dergelijke spanningen werkten verlammend voor de deelnemers van onze studie. 

Voor Alex (56 jaar) voelde het alsof “… er een hele hoop mensen lasso’s rond mij werpen. Ik hang vast in 

die lasso’s en wordt […] naar alle kanten gesleurd.” 

 

Een eerste belangrijke spanning komt voor tussen de strevende ik en de comfortabele ik. Verschillende 

deelnemers hadden het gevoel vast te zitten in een ‘gouden kooi’ van verworven voordelen, expertise, 

of vertrouwdheid met de huidige job. Het realiseren van hun wens naar verandering zou inhouden dat ze 

deze voordelen moeten opgeven. Zoë (31 jaar) vertelde:   

 

… [de loopbaangesprekken hebben] me doen beseffen dat ik het nog zo slecht niet heb. Het moet wel 

echt een goede job zijn vooraleer ik deze [job] verlaat. Dit is misschien niet de meest glamour job met 

de meeste kerntaken die ik interessant vind, maar het zorgt er wel voor dat ik aan 80% kan werken, 

een maand ouderschapsverlof kan nemen, de combinatie met het gezin [kan onderhouden]. 

 

Ethan (48 jaar) reageerde verder: “Het hoofd zegt ‘blijven’, terwijl het hart zegt ‘gaan”. Adam (50 jaar) 

vermeldde daarnaast dat “… hoe langer je wacht, hoe meer je in die comfortzone komt. En dat weerhoudt 

je ervan om echt te zeggen ‘en nu ga ik echt de switch maken’[…] naar een volledig nieuw domein”. 

Met andere woorden: hoe langer de inactie aanhoudt, des te sterker wordt de onderdrukkende en 

verlammende invloed van de comfortabele ik over de strevende ik. 

 

De tweede spanning bevindt zich tussen de strevende ik en de onzekere ik. Die onzekere ik kan zich uiten 

op verschillende niveaus. Sommige deelnemers twijfelden aan zichzelf en aan hun eigen vaardigheden 

om een nieuwe job te vinden. Yasmin (37 jaar) omschreef bijvoorbeeld haar ervaring als volgt: 

“… angstaanvallen, die er dan voor zorgden dat ik dat imposter syndrome heb, dat ik gewoon niet kan 

veranderen van job. Ik zal toch niet de beste [kandidaat] zijn… Dat zal toch niet lukken, dus ik ga het 

gewoon niet doen”. Ook wisten sommige werknemers niet welk loopbaanpad ze eigenlijk wensen, 

enkel dat ze nood hebben aan een verandering.  Die ambiguïteit versterkte de spanning tussen de 

strevende en onzekere ik. Mary (50 jaar): “…ik heb niet zo iets waarvan dat ik zeg ‘dat is nu een goed 

alternatief voor mij, dat wil ik echt gaan doen’. En dat maakt het voor mij natuurlijk ook moeilijk om te 

springen”. Tot slot verduidelijkte Iris (42 jaar) dat er ook onzekerheid kan spelen over de effectieve 

verandering naar een nieuwe job: “De angst van het niet weten waar je terecht zal komen. Zal alles zijn 

zoals ik hoop?” 

 

Ten slotte ervaren sommige deelnemers spanningen tussen alle versies van zichzelf tegelijk. Joanne 

(25 jaar) vroeg zich bijvoorbeeld af:  

 

En dus is het een combinatie ik wil hier werken, ik wil iets nieuws, maar ook natuurlijk iets zoeken 

naar waar wil je naartoe. Dat is voor mij nog altijd een beetje een zoektocht. Wat wil ik nu eigenlijk? 

Waar gaat de volgende stap me naartoe brengen? 

 

Joanne’s loopbaaninactie heeft dus drie dimensies: ze wil blijven waar het comfortabel is, ze streeft naar 

iets nieuws, maar ze is onzeker over waar ze naartoe wil. 
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Omgaan met de spanning 

De psychodynamische literatuur suggereert dat mensen vaak verdedigingsmechanismen ontwikkelen om 

met emotionele spanningen of conflicten om te gaan (Gabriel, 2016). Uit onze interviews bleek inderdaad 

dat werknemers in loopbaaninactie strategieën ontwikkelen om de spanningen tussen de verschillende 

versies van zichzelf te verzachten, al dan niet bewust.  

 

De meest voorkomende strategie was het benadrukken van externe barrières, die de vervulling van de 

loopbaanwens belemmeren. Voorbeelden zijn de huidige financiële toestand of gezinssituatie waarin 

werknemers zich bevinden, of de moeilijkheden die ze waarnemen wanneer ze op zoek gaan naar een job 

(zoals een gebrek aan bepaalde vaardigheden of hun leeftijd). Tijdens één van de interviews vroegen we 

Lola (42 jaar) wat haar tegenhoudt om van job te veranderen. Ze reageerde:  

 

Het is niet dat ik daar echt helemaal tegenop zie, maar ja, je denkt daar wel over na. Je weet ook niet 

waar je terecht gaat komen. Ik bedoel maar, je hebt ook een huis af te betalen, twee kinderen die geld 

kosten… Het is allemaal niet zo… ja, niet zo evident. 

 

Lola’s uitspraak illustreert hoe de voordelen verbonden aan haar huidige job – haar comfortabele ik – 

overheersen en ter verantwoording worden gebruikt om de strevende ik los te laten. 

 

Andere, iets minder voorkomende strategieën waren het stellen van (te) hoge eisen voor de nieuwe job, 

het afwegen van alle opties die als mogelijk gezien werden, en het fantaseren over alternatieve 

loopbaanpaden. Ellen (47 jaar) haalde aan hoe ze haar onzekere ik tevreden probeerde te stellen door 

uitgebreid alle opties te verkennen: “Ik ben al tien jaar aan het zoeken en ik geraak er niet uit. Maar weet 

je … dan begin je lijstjes te maken, met alle pro’s en de contra’s.”  

 

In enkele specifieke gevallen zochten deelnemers alternatieve manieren om, zonder een jobverandering, 

hun loopbaanwens na te streven: een creatieve uitlaatklep naast hun job zoeken, opleidingen volgen of 

mediteren. De ervaring van Damian (53 jaar) illustreert hoe hij op deze manier aan zijn strevende ik 

probeerde te beantwoorden:  

 

Ik heb daarnaast ook allerlei hobby’s gehad, ik heb daarom geen verdienende hobby’s gehad maar ik 

had een tweede leven. […] altijd dat stemmetje van ‘ik ga een ander leven ontwikkelen’ en een parallel 

leven, misschien de trein op een wissel rijden en dan van spoor veranderen. Eigenlijk moet ik zeggen, 

ik heb me zo geamuseerd of ik heb het gevoel gehad, met up en downs, dat ik toch nuttig werk had en 

belangrijk was. 

 

Hoewel deze strategieën soms kunnen helpen bij het vervullen of afsluiten van de wens tot verandering, 

blijft de vraag hoe effectief ze zijn om echt uit loopbaaninactie te geraken. De interviews verduidelijkten 

dat deze strategieën vaak slechts voor een tijdelijke onderdrukking van de emotionele spanningen zorgen 

en dat werknemers op langere termijn toch blijven vastzitten. Voor Hailey (28 jaar) leidde de strategie 

om alle mogelijke opties af te wegen tot een keuzeverlamming:  

 

Ik zeg het, ik heb veel variatie nodig en ik heb graag veel verschillende uitdagingen. Daardoor heb je 

soms ook een beetje te veel [opties] waardoor je keuzeverlamming [krijgt]. Als ik dan denk aan ergens 

anders gaan solliciteren, […] dan zie ik zoveel verschillende vacatures waarvan ik denk ‘ahja dat kan 

wel interessant zijn om dat eens te proberen’ of ‘dat lijkt me ook wel een toffe job’. Uiteindelijk komt 

het er dan op neer dat je nergens solliciteert omdat je anders twintig cv’s moet gaan uitsturen. Zo een 

breed interesseveld is dus ergens wel een barrière, dat er te veel opties zijn. Dan is het makkelijker om 

te blijven waar ik zit.  
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Ook het fantaseren over een al dan niet realistisch toekomstig loopbaanpad kan voor een verzachtend 

gevoel op korte termijn zorgen zonder dat die fantasie ook echt gerealiseerd wordt. Zoë (31 jaar) 

omschreef haar droom:  

 

Ik droom ervan om ooit halftijds te werken, kleding te naaien en te verkopen. Dat heeft totaal niks 

met [mijn huidige job] te maken. Daardoor bedenk ik mij ook dat ik hier goed zit en dat dit hier 

combineerbaar zou zijn... [Die droom] is onrealistisch, maar wel leuk om in mijn hoofd te hebben. 

 

In deze voorbeelden verlichten de strategieën dus niet enkel de emotionele spanning, maar onderdrukken 

ze evenzeer de stimulans tot actie. Kort samengevat: werknemers riskeren een aanhoudende loopbaan -

inactie wanneer ze spanning-verzachtende strategieën hanteren. 

 

Wat nu? Aanbevelingen voor de praktijk en beleid 

Ons onderzoek geeft aan dat loopbaaninactie hand in hand gaat met persoonlijke identiteit, emotionele 

spanningen en interne strategieën bij werknemers. Ondanks dat individuele verhaal, kunnen organisaties, 

loopbaanbegeleiders en beleidsmakers een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van werknemers 

met loopbaaninactie. De kernopdracht daarbij is werknemers te begeleiden, zodat zij gemakkelijker en 

effectiever met hun interne spanningen kunnen omgaan. Dat kan via een jobverandering, maar een 

dergelijke transitie is niet voor elke werknemer haalbaar of zelfs wenselijk. Wel is het cruciaal dat 

werknemers in staat zijn het comfortabele element in hun huidige job bewust aan te kaarten en de 

onzekerheid omtrent hun loopbaanwensen te verminderen.  

 

In de eerste plaats kunnen organisaties fungeren als een startpunt om het thema van loopbaaninactie 

meer bespreekbaar te maken. Aangezien loopbaaninactie de kwaliteit van arbeid in het gedrang brengt 

(zie eerder vermelde risico’s), kunnen organisaties inzetten op een open communicatie over het thema, 

bijvoorbeeld door het draagvlak te vergroten vanuit het management en leidinggevenden of het uitwerken 

van bereikbare interne contactpunten. Zo geeft de werkgever de boodschap dat duurzame loopbanen 

deel uitmaken van kwaliteitsvol werk en dat het reflecteren over loopbaanwensen normaal is. Dat signaal 

kan voor werknemers de drempel om ondersteuning te vragen, verlagen. Bovendien kunnen werknemers 

gemakkelijker in actie komen met behulp van bepaalde loopbaaninitiatieven: het aanbieden van 

job crafting-interventies, horizontale mobiliteit (bijvoorbeeld via jobrotatie of interne werving), 

projectgebaseerd werken naast het vaste takenpakket, enzovoort. Dergelijke initiatieven laten toe dat 

werknemers investeren in hun strevende ik met minder spanning tegenover hun comfortabele en onzekere 

ik, omdat ze binnen hun huidige organisatiecontext een alternatieve werkaanpak kunnen uittesten. 

 

Beroep doen op organisatiepraktijken is echter niet voor iedereen een voor de hand liggende keuze. 

Sommige werknemers willen bijvoorbeeld liever niet dat hun werkgever op de hoogte is van hun 

loopbaantwijfels. Voor hen is het belangrijk om tijdig het pad naar interne of externe loopbaanbegeleiding 

te vinden, al dan niet met doorverwijzing vanuit de organisatie. Vaak komen werknemers pas terecht bij 

loopbaanbegeleiding wanneer hun loopbaaninactie al lang aansleept. Bovendien kunnen loopbaan -

begeleiders meer inzetten op de emotionele spanningen en interne copingstrategieën van individuen. 

Daarbij is het belangrijk om verder te gaan dan het in kaart brengen van persoonlijke doelen en het 

uitwerken van stappenplannen (denk bijvoorbeeld aan het Persoonlijk Ontwikkelingsplan of POP). Uit onze 

interviews bleek immers dat een dergelijke focus weliswaar meer inzicht biedt in mogelijke loopbaanopties, 

maar dat deelnemers toch vaak blijven zitten met emotionele spanningen. Het kan daarom waardevol zijn 

om aanvullend beroep te doen op een psychodynamische invalshoek. Een dergelijke aanpak kan 

werknemers niet enkel helpen om hun gedragingen aan te pakken, maar ook hun conflicterende wensen 

te erkennen en beter te begrijpen.  
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Ten slotte kan ook beleid de drempel voor werknemers verlagen om naar hun ideale loopbaanwensen toe 

te werken. Beleidsmakers hebben eerst en vooral een belangrijke communicatierol. Via bewustwordings -

campagnes kunnen andere partijen (organisaties, loopbaanbegeleiders en werknemers) geïnformeerd 

worden over het wat en waarom van inactie in de loopbaan. Verder kunnen beleidsacties een verregaande 

impact hebben. Om loopbaantransities vlotter te doen verlopen, kan een focus op brede competenties en 

inzetbaarheid in het onderwijs verder uitgewerkt worden (bijvoorbeeld via zij-instroomtrajecten naar 

andere beroepen). Op die manier is de sprong naar een andere werkcontext gekenmerkt door minder 

onzekerheden. Ook het aantrekkelijker maken van bijberoepen kan werknemers helpen om loopbaan -

wensen na te streven terwijl ze tegelijkertijd een comfortabele en zekere positie behouden. 

 

Samengevat benadrukt ons onderzoek dat het perspectief van de werknemer cruciaal is om te begrijpen 

waarom loopbaaninactie zich voordoet en hoe we het kunnen tegengaan met het oog op meer kwalitatieve 

loopbanen. In die zin hoeft inactie dus niet enkel te betekenen dat werknemers ’vastzitten tussen zichzelf’: 

het loopbaanmanagement van vandaag dient toe te werken naar een gedeelde verantwoordelijkheid van 

verschillende partijen – en niet slechts van het individu (van der Heijden et al., 2020).
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Employee silence, kwaliteit van 
arbeidsrelaties en jobbeleving: 
waarom en waarover zwijgen 
we op het werk?  
 

Peggy De Prins - Antwerp Management School 
 

De Prins, P. (2021). Employee silence: waarom en waarover zwijgen we op het werk? Resultaten van de 

Participatie-barometer 2021 [White paper]. Antwerp Management School. 

 

Employee silence refereert naar situaties waarin werknemers bewust of onbewust informatie 

achterhouden die potentieel nuttig kan zijn voor de organisatie of het team waarvan zij deel uitmaken 

(onder andere Donaghey et al., 2011; Milliken et al., 2003). Sommige ideeën, vragen, suggesties, feedback, 

enzovoort, worden nooit uitgesproken en kennen een verborgen leven in de hoofden van werknemers. 

Vragen die zich in elke organisatie stellen, zijn: “Waarom en waarover zwijgen onze werknemers? En 

wanneer zij zwijgen, doen ze dit dan vooral vanuit een positieve, dan wel negatieve insteek?”. Vaak tasten 

we hierover in het duister. Wij willen in wat volgt een antwoord zoeken op deze vragen en een link leggen 

met thema’s als ‘kwaliteit van arbeidsrelaties’ en ‘jobbeleving’. 
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In vergelijking met het spiegelconcept ‘employee voice’ is het concept van ‘employee silence’ 

een relatief onderbelicht of alleszins een nieuwer fenomeen. Antwerp Management School, 

in samenwerking met SDWorx en Jobat, voerde er recent onderzoek naar. In totaal werden 

1598 werknemers bevraagd. 18% ervan profileert zich als harde kern ‘zwijgers’ op de 

werkvloer. Er kunnen hierbij drie typen van ‘zwijgers’ worden onderscheiden. De meest 

defensieve zwijgers zijn de ‘gelaten, cynische zwijgers’. Deze geven de moed op, geraken 

gefrustreerd en/of hanteren een stille verzetsstrategie. Een tweede type ‘zwijger’ is de 

gereserveerde, onzekere zwijger. Deze neemt afstand en ervaart minder connectie. 

Een derde type, de ‘berekende, empathische zwijger’, komt gemiddeld het meeste voor op 

de Vlaamse werkvloer. Deze zwijger wikt en weegt zijn woorden en zet ‘stilte’ vooral 

strategisch in. Werknemers die de relatie met de direct leidinggevenden pessimistisch 

inschatten, hen als weinig coachend en participatief ervaren en eerder een conflict- dan een 

partnerschapsmodel in hun organisatie waarnemen, vertonen een verhoogd risico op 

employee silence. Daarnaast speelt ook jobbeleving een cruciale rol. Is deze positief, 

dan zal er veel meer geparticipeerd en veel minder gezwegen worden op de werkvloer. 

Het stimuleren van werknemersengagement vormt dan ook een belangrijke hefboom in het 

doorbreken van employee silence. Een andere aanbeveling is om sociale dialoog meer vanuit 

een partnerschapsmodel dan vanuit een conflictmodel gestalte te geven.  

ABSTRACT



Survey 

Antwerp Management School, in samenwerking met SDWorx en Jobat, voerde onlangs een survey uit 

onder de titel “Word jij gehoord op het werk?”. Het veldwerk gebeurde in de periode juni-augustus 2021 

bij een ruime populatie werkende Vlamingen. In totaal werden 1598 werknemers bevraagd. Uitgesplitst 

naar geslacht gaat het om 38% mannen en 62% vrouwen. Naar opleidingsniveau is 4% korter geschoold, 

16% middengeschoold en 80% is hoog geschoold. Volgens functieprofiel is 46% arbeider of uitvoerend 

bediende, 46% middenkader of professional en 8% hoger kader of directielid.  

 

De rekrutering van de respondenten gebeurde via de kanalen van de drie partners. Zij stuurden de 

uitnodiging uit via sociale en digitale media. Daarnaast werd ook een beroep gedaan op het persoonlijke 

netwerk van de onderzoekers om extra respondenten te werven. Deze aanpak heeft implicaties voor de 

samenstelling van de steekproef. Er werd een oververtegenwoordiging van vrouwen en hoger opgeleiden 

vastgesteld. De data werden dan ook herwogen, gebaseerd op de gegevens van de ‘Enquête naar de 

arbeidskrachten’ (EAK). 

 

Naast gesloten vragen, werden ook enkele open vragen opgenomen. Zo konden respondenten aangeven 

waarom en waarover zij typisch zwijgen in de organisatie. Deze vraag leverde een rijke respons op. In wat 

volgt zullen enkele quotes uit deze open vraag worden gebruikt om de resultaten uit het kwantitatieve 

luik te verduidelijken en te becommentariëren. 

 

‘Die hards’  

Vandaag profileert 18% van de bevraagde respondenten zich als harde kern ‘zwijgers’ op de werkvloer. 

Het zijn de ‘die hards’ op vlak van employee silence. Zij antwoordden op alle onderstaande vragenitems 

uit de stilte-barometer positief. Daarnaast profileert 32% zich als harde kern op vlak van employee voice. 

Zij gaan akkoord met alle onderstaande stellingen op vlak van participatie.  

 

TABEL 1 \ Stilte- en participatie barometer 

 

 Employee Silence/Stilte-barometer % vaak/regelmatig 

1.     Ook al heb ik goede ideeën over het werk, ik spreek ze niet uit. 38% 

2.     Over sommige gevoelige thema’s durf ik me niet uit te spreken.  33% 

3.     Ik laat het achterste van mijn tong niet graag zien. 40% 

 Employee Voice/Participatie-barometer % (eerder) akkoord 

1.     Ik heb het gevoel dat men rekening houdt met mijn ideeën en meningen in de organisatie.  46% 

2.     De impact die ik heb op wat er gebeurt in mijn team is groot. 57% 

3.     Ik neem veel en graag deel aan overleg- en inspraakmomenten in de organisatie. 68% 

 

Op de vraag of employee voice en employee silence communicerende vaten zijn, moeten we genuanceerd 

antwoorden. Er bestaat een zwak negatief verband tussen beide variabelen (r= -.36). Dit betekent dat hoe 

meer participatie er is, hoe minder stilte. Tegelijkertijd sluit het een het ander niet (volledig) uit. Het kan 

dus perfect zo zijn dat werknemers met optimale participatiemogelijkheden en optimale participatiedurf, 

toch over bepaalde thema’s of binnen bepaalde contexten, zwijgen of (net) het achterste van hun tong 

niet laten zien. 
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Drie typen zwijgers 

In de studie werden drie typen van ‘zwijgers’ onderscheiden (zie TABEL 2). Een eerste type, de ‘berekende, 

empathische zwijger’, komt gemiddeld het meeste voor op de Vlaamse werkvloer. Men wikt en weegt en 

zet ‘stilte’ vooral strategisch in. Men houdt rekening met en anticipeert op de context, de kosten en de 

baten. Deze vorm van zwijgen kan positief bijdragen tot zowel het individueel, het team- als het 

organisatiefunctioneren. Het berekend, empathisch zwijgen betreft de, volgens Stouten et al. (2019), 

functionele meerwaarde van employee silence. Deze auteurs verzetten zich tegen de dominante 

ondertoon in de managementliteratuur waarbij silence verkeerd en voice juist is. Dat is een te eenzijdige 

kijk volgens hen. Stilte heeft ook een functionele waarde in een organisatie. Het kan een strategische 

respons zijn op bijvoorbeeld destructief en onethisch leiderschap. Door eerst meer informatie te 

verzamelen, tijd te nemen om te reflecteren en te oordelen, allianties te zoeken en door ideeën te laten 

rijpen, kan stilte ook een goede strategie zijn. Het kan zelfs een meer effectieve voice tot resultaat hebben. 

 

Een tweede type ‘zwijger’ is de gereserveerde, onzekere zwijger. Deze stelt zich graag onzichtbaar op en 

hoopt dat anderen het woord wel zullen voeren. Of omgekeerd: men voelt zich net geïntimideerd door de 

stem van de dominante andere, waardoor men zelf zwijgt. Het gereserveerd, onzeker zwijgen heeft vaak 

te maken met de sociale afstand binnen de hiërarchische arbeidsrelatie. Een respondent getuigt: “Ik klap 

dicht als zogezegde ‘grapjes’ of té directe uitlatingen van leidinggevenden persoonlijk bij mij binnenkomen”, 

of: “Ik zwijg in grote groepen waarbij mensen uit hogere hiërarchie deelnemen”. Ook het hebben van een 

afwijkende mening of ‘het niet helemaal thuis zijn in de materie’ kan oorzaak zijn van zwijgen. Vaak wordt 

er ook verwezen naar persoonlijkheidskenmerken zoals ‘introversie’: “Als introvert persoon zijn mijn 

hersens geprogrammeerd om te luisteren, denken, praten (en ook in die volgorde). Soms mis je dan de 

boot in een discussie.”  

 

Frappant is tevens dat het gereserveerd, onzeker zwijgen, net zoals de eerste variant ‘berekend, 

empathisch zwijgen’, statistisch significant meer voorkomt bij vrouwen (zie infra, TABEL 3). Ook jongeren 

vertonen een verhoogde kwetsbaarheid. Uitspraken als “Ik zwijg omdat ik als vrouw niet serieus wordt 

genomen in een overwegende mannenwereld” of “Ik zwijg omdat ik soms het gevoel heb niet serieus 

genomen te worden door mijn jonge leeftijd” illustreren dit. 

 

TABEL 2 \ Varianten van employee silence 

 

 Berekend, empathisch zwijgen 

· Ik wil niet moeilijk doen over zaken die mogelijk de goede gang van zaken verstoren. 

· Ik zwijg uit schrik voor mogelijke negatieve gevolgen. 

· Ik zwijg omdat ik denk dat ik hierdoor het meeste profijt heb. 

 Gereserveerd, onzeker zwijgen 

· Ik vind het moeilijk negatieve feedback te geven. 

· Ik wijk niet graag af van de dominante mening in de groep. 

· Ik zwijg omwille van eigen onzekerheid. 

· Ik zwijg omdat ik verwacht dat iemand anders het wel zegt. 

 Gelaten, cynisch zwijgen 

· Ik zwijg omdat ik ervan overtuigd ben dat mijn stem zinloos is. 

· Ik zwijg uit (stil) protest 

·  Ik zwijg omdat het me niet kan schelen wat er gebeurt op het werk. 

 

De meest defensieve zwijgers zijn de ‘gelaten, cynische zwijgers’. Deze geven de moed op, geraken 

gefrustreerd en hanteren een stille verzetsstrategie. In de literatuur is dit fenomeen reeds langer bekend 

onder de term ‘deaf ear syndrome‘ (Harlos, 2001; Peirce et al., 1998). 
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De auteurs suggereren dat werknemers kunnen afglijden naar een toestand van aangeleerde 

hulpeloosheid als ze ervaren dat hun stem geen verschil maakt. Een respondent getuigt: “Na vele pogingen 

om iets aan te kaarten omtrent de werking van de dienst, geef je het op en onderga je gewoon alles. 

Dit ten koste van de motivatie uiteraard, want die is momenteel ver zoek.” 

 

Stilte-thema’s 

Het is een mythe dat we enkel zouden zwijgen over ethisch gevoelige of persoonlijke kwesties. 

Hr-gerelateerde thema’s komen over het algemeen het meeste voor. Het kan hierbij gaan om issues op 

het vlak van in- en doorstroom (Hoe stroom ik in- en door? Hoe word ik geëvalueerd en beloond?), 

competenties (Wat kan ik? Wat kunnen de anderen?), werkdruk (Hoeveel werk kan ik aan? Hoe zit ik in 

mijn vel?), werkorganisatie (Wie doet wat? Welke taken en rollen worden door wie opgenomen?) en het 

hybride werken (Wat doe ik waar en wanneer? Hoe houd ik balans tussen werk en privé?).  

 

Werkdruk wordt in het onderzoek niet enkel gesignaleerd als mogelijke oorzaak van stilte (genre: “Ik heb 

geen tijd om mijn mening te geven en als ik dat al zou doen, wie zou er tijd hebben om met mijn ideeën 

aan de slag te gaan?”), maar ook als (gevoelig) thema zelf waarover gezwegen wordt. Vaak wordt de link 

gelegd met thema’s als werkstress of burn-out of komen ook oorzaken van werkdruk zelf in het vizier: 

“Er is recent een drastische verandering gekomen in de organisatiestructuur die werkdruk en 

werkontevredenheid als gevolg hebben.”  

 

In het verlengde hiervan staat werkorganisatie vaak op het stilte-menu. Werknemers ervaren de dagelijkse 

werkorganisatie niet altijd als eerlijk, maar vinden het lastig om hierover te communiceren. Het komt soms 

voor dat zij bepaalde taken krijgen opgelegd en hierover moeilijk kunnen ventileren. Veranderingen in 

job- of organisatiedesign worden op die manier niet altijd goed verteerd. 

 

Naast hr-gerelateerde thema’s zijn het vooral issues met leidinggevenden en collega’s die populair zijn in 

de antwoorden op de open vraag waarover men zwijgt. Als het gaat over collega’s is dysfunctioneren vaak 

het topic. We blijken het heel moeilijk te hebben om feedback te geven aan collega’s en schuiven deze 

hete aardappel dan ook graag door. Het risico bestaat hierbij dat management hierdoor in een zondebok-

rol terechtkomt of dat leidinggevenden in stilte worden ‘gebasht’:  

 

Ik heb het echt gehad met leidinggevenden die denken alles beter te weten zonder dat ze de technische 

expertise bezitten over bepaalde domeinen. (…) Ik zou willen dat leidinggevenden wat meer aan 

zelfreflectie zouden doen op hun onbewust gedrag in plaats van alsmaar cursussen veerkrachtig of 

inspirerend  leiderschap te volgen. 

 

Kwaliteit van arbeidsrelaties 

Vanuit de literatuur weten we dat leiderschapsstijl een belangrijke impact kan hebben op de arbeidsrelatie, 

inclusief op voice en silence. Een heel directieve, controlerende stijl staat in schil contrast met voice, terwijl 

een meer participatieve en coachende stijl deze net kan bevorderen (onder andere Hassan et al., 2019). 

Onze resultaten ondersteunen alvast deze premisse en geven een spiegelbeeld aan resultaten wat betreft 

employee silence (zie TABEL 3). Ook de kwaliteit van de relatie met de direct leidinggevende heeft een 

impact. Hoe positiever de perceptie van de relatie, hoe minder kans op gelaten, cynisch zwijgen. 

 

Een sociaal klimaat gekenmerkt door het partnerschapsmodel versterkt de kans op participatie en 

verkleint de kans op gereserveerd, onzeker en gelaten, cynisch zwijgen, zo leert het onderzoek ons ook. 

Dat is logisch. De partnerschapsstrategie streeft immers een win-winsituatie na tussen bedrijf en medewerker. 

\ 64



Men respecteert de wederzijdse afhankelijkheid, men reageert waarderend en ondersteunend naar elkaar, 

maar tegelijkertijd is er ruimte voor wederzijdse kritische feedback (De Prins, 2018). Of organisaties al 

dan niet een sociaal klimaat hebben gebaseerd op het partnerschapsmodel is natuurlijk een gradueel 

gegeven. In het onderzoek blijkt er wat dat betreft nog heel wat ruimte voor progressie. Zo vindt 

bijvoorbeeld 69% dat de managementlogica in zijn of haar organisatie wringt met de werknemerslogica, 

52% vindt dat in zijn of haar organisatie actie het vaak wint op dialoog en 67% gaat niet akkoord met de 

stelling: “De koers van mijn organisatie wordt bepaald in dialoog tussen het management en de 

werknemers”. Deze percentages lijken te wijzen op een verder bestaan van een hardnekkig conflict, 

eerder dan op de dominantie van het partnerschapsdenken binnen Vlaamse organisaties.   

 

TABEL 3 \ Resultaten van stapsgewijze regressie-analyses 

 

                             Participatie- Stilte- Berekend,            Gereserveerd, Gelaten,  
                               barometer barometer empathisch zwijgen  onzeker zwijgen cynisch zwijgen 

Achtergrond           Uitvoerend Uitvoerend Uitvoerend               Uitvoerend Uitvoerend  

(Model 1)                profielen (-) profielen (+) profielen (+)              profielen (+) profielen (+) 

                                 Directie/ Middelgrote Deeltijdsers (+)           Vrouwen (+) Middelgrote  

                           hoger kader (+) organisaties (+) Jongeren (+)              Middelgrote organisaties (+) 

                            Deeltijdsers (-) Vrouwen (+)           organisaties (+)

                                       Middelgrote 

                                       organisaties (+)                      

Kwaliteit van          Kwaliteit van Coachend en Coachend en           Partnerschaps- Kwaliteit van  

arbeidsrelatie        de relatie (+) participatief participatief                 model (-) de relatie (-) 

(Model 2)               Coachend en leiderschap (-) leiderschap (-)                      Coachend en 

                              participatief Partnerschaps-                                 participatief  

                            leiderschap (+) model (+)                                 leiderschap (-) 

                            Partnerschaps-                                 Partnerschaps- 

                                model (+)                                 model (-) 

Jobbeleving           Engagement Engagement Engagement             Engagement Engagement  

(Model 3)                       (+) (-) (-)                             (-) (-) 

R² model 1=                 ,141 ,086 ,089                         ,084 ,099 

R² model 2=                 ,461 ,184 ,116                         ,089 ,312 

R² model 3=                 ,535 ,234 ,127                         ,118 ,352 
 
Noot: - = significant negatieve samenhang met beschouwde uitkomst, + = significant positieve samenhang met beschouwde 

uitkomst.  

 

Jobbeleving 

Binnen jobbeleving gaan we op zoek naar de impact van engagement op employee silence. Rond deze 

impact is veel te doen, vooral wanneer het gaat om de vraag wat er eerst komt: de kip of het ei? 

Sommige onderzoekers (onder andere Pirzada et al., 2020) beschouwen engagement als ‘ei’, dus als 

directe of indirecte uitkomst van employee silence. Hoe minder er gezwegen wordt, hoe hoger de kans op 

engagement. Het omgekeerde kan natuurlijk ook het geval zijn. Ruck et al. (2017) zien engagement als 

‘kip’, dus als antecedent of driver van employee silence, eerder dan als ‘ei’. Wanneer werknemers in hun 

job weinig energie en betrokkenheid voelen, wordt de kans groter dat zij onverschilliger worden in de 

ruilrelatie en minder hun stempel willen of kunnen drukken op de werkomgeving. Wij volgden in het 

onderzoek deze laatste redenering en kunnen de assumptie bevestigen: hoe minder engagement, 

hoe hoger de kans op stilte. Dit geldt trouwens voor de drie typen van ‘zwijgers’ (zie TABEL 3). 
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Maak stilte bespreekbaar 

De aanbevelingen van dit onderzoek laten zich samenvatten in de boutade ‘laat stilte terug spreken’. 

In TABEL 4 zijn een aantal stilte-brekers samengebracht die vanuit een beleidsperspectief participatie-

durf en -mogelijkheden kunnen versterken. 

  

TABEL 4 \ Stilte-brekers vanuit beleidsperspectief 

 

 Cultuur/leiderschap 

· Investeer in een cultuur van ‘participatief leiderschap’, ‘empowerment’, ‘dialoog’, enzovoort en versterk zowel managers 

als werknemers in dit soort van leiderschapsdenken en -stijl. 

· Promoot een ‘speak up-cultuur’ actief. Nodig werknemers uit om hun zorgen te uiten en suggesties en ideeën vrank en 

vrij te geven. Stimuleer en waardeer elkaar hierin. Schenk hierbij extra aandacht aan risicogroepen zoals uitvoerende 

profielen, vrouwen, jongeren, deeltijds werkenden, enzovoort. 

 Voice-mechanismen 

· Investeer in een klimaat van vertrouwen en partnerschap, waarbij vijandige mechanismes als het wij-zij-denken worden 

doorbroken. Herdenk het bestaande sociaal overleg vanuit het perspectief van partnerschap. 

· Initieer en faciliteer voortdurend momenten of processen van participatie. Zoek hierbij de juiste balans tussen formele en 

informele, virtuele en life momenten.  

· Zet in op inclusieve, verbindende dialoog en bewaak of verhoog de (virtuele) vergaderhygiëne . 

· Ga bewust op zoek naar voice bij werknemers door regelmatige personeelssurveys uit te sturen en hieraan gerichte acties 

te koppelen. Bevraag hierin ook het thema stilte.  

· Naast of in plaats van surveys zijn focusgroepen of individuele gesprekken waardevolle of complementaire initiatieven. 

Combineer data-dashboards met verhalen, spontane feedback, informele discussies, enzoverder. Een cijfercultuur is 

immers geen volwaardige ‘voice’-cultuur. 

 Human resources management 

· Rond heel wat typische hrm-thema’s bestaat er stilte. Doorbreek deze door gericht op zoek te gaan naar feedback op 

gangbare hr-praktijken.  

· Zet in op het ontwikkelen van feedback-competenties. Deze zullen de gereserveerde, onzekere zwijgers sterker maken. 

Feedback mag hierbij niet worden gezien als bron van conflict, maar juist als een uitgelezen manier om conflict te 

vermijden. 

· Investeer in een continue feedback- en leercultuur, waarbij werknemers elkaar aanmoedigen en constructief aanspreken 

op gedrag.  

· Maak van engagement een prioritair hr-thema. Hoe hoger het engagement, hoe hoger ook de participatie-goesting en 

vica versa. Doorbreek ook de stilte over oorzaken van een laag werkengagement, zoals werkdruk of een gebrekkige 

werkorganisatie. 

 

Employee silence is een thema dat zelden de vergaderagenda haalt. Door het in tandem te benaderen 

met het thema employee voice verruimt het wel de blik op wat er echt gaande is binnen de organisatie. 

Het maakt ook bespreekbaar dat stilte niet altijd negatief geïnterpreteerd hoeft te worden. Stilte kan ook 

bijzonder waardevol zijn, bijvoorbeeld omdat een te impulsieve reactie schade zou aanbrengen aan de 

onderlinge relaties.  

 

Om werknemersstilte te doorbreken of te milderen, verdient het om verder te investeren in kwaliteit van 

de arbeid (bijvoorbeeld onder de vorm van een engagement- of motivatiebeleid) en kwaliteit van de 

arbeidsrelaties. Zo is een aanbeveling om sociale dialoog meer vanuit een partnerschapsmodel dan 

vanuit een conflictmodel gestalte te geven. Ook het bespreekbaar maken van oorzaken van een laag 

werkengagement, zoals werkdruk of een gebrekkige werkorganisatie, vormen belangrijke hefbomen. 
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Nemen we het voorbeeld van werkdruk. Het (her)balanceren ervan is bij uitstek een domein van gedeeld 

eigenaar- en leiderschap. Werkdrukdialogen zijn dan ook partnerschapsdialogen bij uitstek (De Prins, 

2018). Vaak zien we rond problemen spontaan een intensief discours ontstaan, terwijl dit uitblijft wanneer 

het gaat om oplossingen. Samenwerken en praten over oplossingen met betrekking tot werkdruk voedt 

nochtans gevoelens van solidariteit en empathie en voorkomt de ontwikkeling van onverschillige en 

negatieve attitudes naar anderen. Het thema kan op bedrijfsniveau systematisch geagendeerd worden 

tijdens het wekelijks team- of werkoverleg of op het CPWB (Comité voor Preventie en Bescherming op 

het Werk), zodat het continu opgevolgd wordt en ook zo leeft binnen de perceptie van werknemers. 

Belangrijk hierbij zal vooral zijn dat er dynamiek tot stand komt rond het constructief en creatief zoeken 

naar oplossingen. Een dynamiek waarbij formeel overleg hand in hand gaat met informeel overleg en 

directe participatie hand in hand met indirecte participatie. 
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Kan een online tool werkenden 
met een arbeidshandicap helpen 
bij job crafting? 
 

Bart Moens, Charlotte Claes, Wim Peersman - Odisee hogeschool Brussel 
 

Claes, C., Moens, B., & Peersman, W. (2022). Kan een online tool personen met een handicap ondersteunen 

bij het kunnen, durven en willen job craften? (Onderzoeksrapport in kader van het ESF-project ‘Disability 

Inclusive Job Crafting’). Odisee hogeschool Brussel.  

 

Iets meer dan 600 000 Vlamingen, wat overeenkomt met 14,3% van de bevolking tussen 15 en 64 jaar 

ofwel ongeveer één Vlaming op zeven, ondervinden hinder bij het werken of in hun dagelijks leven door 

een handicap of een langdurig gezondheidsprobleem. In 2021 bedroeg de werkzaamheidsgraad van 

mensen met hinder door een handicap, aandoening of ziekte (20-64 jaar) 49,2%. Het verschil met de 

gehele groep van 20- tot 64-jarigen (75,3%) is groot: de kloof in werkzaamheid bedraagt maar liefst 

26,1 procentpunt (Vandenberghe & Vansteenkiste, 2021). De overheid levert vandaag heel wat inspanningen 

om deze kloof te verkleinen en richt zich daarbij voornamelijk op het activeren van deze groep. Mensen 

met een arbeidshandicap aan een job helpen, is belangrijk en noodzakelijk. Minstens even belangrijk en 

noodzakelijk is ervoor zorgen dat zij in een passende, kwaliteitsvolle en duurzame job aan de slag zijn en 

kunnen blijven. Dat blijkt vandaag niet altijd het geval (Bourdeaud’hui et al., 2021). Werkgevers zijn in deze 

aan zet, bijvoorbeeld door maatgericht te werken en werkaanpassingen of extra ondersteuning aan te bieden. 
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Een werkbare job is niet vanzelfsprekend voor wie een arbeidshandicap heeft. Maatwerk kan 

hier een oplossing zijn. Maatwerk houdt in dat het werk en de werkomstandigheden 

aangepast worden aan de individuele sterktes, voorkeuren en behoeftes van medewerkers 

met en zonder arbeidshandicap. Uiteraard hebben werkgevers hierin een belangrijke 

verantwoordelijkheid, maar dat neemt niet weg dat medewerkers zelf ook proactief initiatief 

kunnen nemen in het passend maken van hun werk. Dergelijk gedrag kennen we als job 

crafting. Uit onderzoek van Brucker en Sundar (2020) blijkt dat mensen met een arbeids -

handicap, in vergelijking met mensen zonder arbeidshandicap, weinig aan job crafting doen. 

Deze onderzoekers roepen op om instrumenten te ontwikkelen die mensen met een 

arbeidshandicap toelaten om met job crafting aan de slag te gaan, en zodoende meer eigen 

regie te krijgen over hun werk en loopbaan. Met het ESF-project ‘Disability Inclusive Job Crafting’ 

hebben we gehoor gegeven aan deze oproep. We hebben een online tool – de JOS-app – 

ontwikkeld die mensen met een arbeidshandicap middels micro-interventies ondersteunt 

bij job crafting, en dit vervolgens in de praktijk getest. Hierbij hebben we onderzocht in 

welke mate de tool het job crafting gedrag bevordert en zodoende leidt tot meer 

jobtevredenheid en een hogere ervaren inzetbaarheid. Uit ons onderzoek kunnen we 

besluiten dat het gebruik van de JOS-app bijdraagt tot het verhogen van job crafting gedrag 

bij mensen met een arbeidshandicap. Op het vlak van jobtevredenheid en employability zien 

we na het gebruik van de JOS-app (nog) geen onmiddellijke verbetering. 

ABSTRACT



Zij kunnen hierbij beroep doen op de bestaande bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen 

vanuit de overheid. Werknemers kunnen echter ook zelf initiatief nemen om hun werk beter te laten 

aansluiten bij hun talenten, mogelijkheden en noden. Dergelijk zelf-geïnitieerd gedrag kennen we als 

job crafting (Wrzesniewski & Dutton, 2001).  

 

Uit onderzoek van Brucker en Sundar (2020) blijkt dat mensen met een arbeidshandicap, in vergelijking 

met mensen zonder arbeidshandicap, weinig aan job crafting doen. Deze onderzoekers roepen op om 

instrumenten te ontwikkelen die mensen met een arbeidshandicap toelaten om met job crafting aan de 

slag te gaan, en zodoende meer eigen regie te krijgen over hun werk en loopbaan. Met het ESF-project 

‘Disability Inclusive Job Crafting’ hebben we gehoor gegeven aan deze oproep. We hebben een instrument 

ontwikkeld dat mensen met een arbeidshandicap ondersteunt bij job crafting en vervolgens in de praktijk 

getest. In dit artikel bespreken we de resultaten van ons onderzoek. 

 

Job crafting 

Het begrip ‘job crafting’ is voor het eerst geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologen Wrzesniewski 

en Dutton als “the physical and cognitive changes individuals make in the task or relational boundaries of 

their work” (2001, p. 179). Zij onderscheiden drie vormen waarop medewerkers de grenzen van het werk 

kunnen aanpassen: task, relational en cognitive crafting. Later zijn hieraan nog twee vormen toegevoegd, 

namelijk contextual crafting (Sanders et al., 2011) en time and spatial crafting (Wessels et al., 2019).  

 

We omschrijven kort deze vijf vormen van job crafting. Task crafting gaat over veranderingen in het 

takenpakket of in de manier waarop de taken gedaan worden. Relational crafting refereert naar 

veranderingen in de sociale relaties op het werk, zowel met mensen van binnen als buiten de organisatie. 

Cognitive crafting heeft betrekking op veranderingen in de wijze waarop over taken wordt gedacht. 

Contextual crafting verwijst naar veranderingen in de werkomgeving. Time and spatial crafting tot slot 

gaat over veranderingen in waar en wanneer het werk uitgevoerd wordt. 

 

Volgens Wrzesniewski en Dutton (2001) heeft elke baan ‘vrijheidsgraden’ om te job craften. Hun onderzoek 

bevat talloze voorbeelden van job crafting bij mensen uit uiteenlopende beroepsgroepen, zoals koks, 

schoonmakers en kinderbegeleiders. Job crafting is bijgevolg niet enkel voor hoogopgeleide medewerkers 

met veel autonomie in het werk. Dit wordt kracht bijgezet door recente onderzoeken over job crafting bij 

diverse kwetsbare groepen, waaronder korter geschoolden (o.a. Fuller & Unwin, 2017), oudere medewerkers 

(o.a. Kooij et al., 2020), nieuwkomers (o.a. Arasli et al., 2019) en tijdelijke medewerkers (o.a. Plomp et al., 2019). 

 

Medewerkers hebben heel uiteenlopende motieven om te job craften. We kunnen daarbij een onderscheid 

maken tussen proactieve en reactieve motieven. Proactieve motieven houden in dat medewerkers aan 

hun werk willen sleutelen met het oog op het realiseren van positieve of gewenste uitkomsten, zoals meer 

controle over het eigen handelen, een positiever zelfbeeld, betere relaties met collega’s of klanten, 

een betere werk-privébalans en het kunnen inzetten van talenten. Reactieve motieven hebben 

daarentegen te maken met de behoefte van medewerkers in het kunnen omgaan met of het verminderen 

van negatieve aspecten van het werk, zoals een gebrek aan autonomie, rolonduidelijkheid en 

jobonzekerheid (Lazazzara et al., 2020). Job crafting vanuit een proactief motief wordt approach crafting 

genoemd, job crafting vanuit een reactief motief avoidance crafting (Bruning & Campion, 2018). 

 

Ondertussen is er heel wat onderzoek verricht naar effecten van job crafting. Een meta-analyse door 

Rudolph et al. (2017) laat zien dat job crafting bijdraagt aan een betere persoon-job fit, wat op zijn beurt een 

positief effect heeft op het gedrag (onder andere organizational citizenship behavior en verloopintentie), 

het welbevinden (onder andere werkdruk, betrokkenheid, inzetbaarheid en bevlogenheid) en de prestaties 

van medewerkers. 
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Recentere meta-analyses nuanceren deze positieve uitkomsten enigszins (o.a. Lazazzara et al., 2020). 

Job crafting blijkt vooral gunstige gevolgen te hebben bij approach crafting. Avoidance crafting lijkt geen 

of eerder een negatieve invloed te hebben op de individuele performantie en contraproductief gedrag in 

de hand te werken. Mogelijk komt dit doordat medewerkers bij avoidance crafting vooral focussen op de 

negatieve aspecten van het werk en eerder geneigd zijn zich ervan terug te trekken, wat kan uitmonden 

in het verwaarlozen of mentaal verlaten van het werk (Lazazzara et al., 2020). Uit het onderzoek van 

Mäkikangas (2018) en later Petrou en Xanthopoulou (2021) blijkt evenwel dat approach crafting de 

negatieve gevolgen van avoidance crafting kan bufferen. 

 

Zoals in de inleiding aangegeven, doen mensen met een arbeidshandicap veel minder aan job crafting in 

vergelijking met mensen zonder arbeidshandicap (Brucker & Sundar, 2020). Dat is jammer gezien de 

uitdagingen die zij vandaag ervaren in hun werk. Zo toont onderzoek dat mensen met een arbeidshandicap 

vaak niet beschikken over aangepaste arbeidsomstandigheden om hun job optimaal te kunnen uitvoeren 

(Van Laer et al., 2011). Zij zijn geneigd om genoegen te nemen met hun werksituatie, in plaats van proactief 

te vragen naar extra ondersteuning op de werkvloer of werkplekaanpassingen. Deels omdat ze hun 

werkgever dermate dankbaar zijn voor de geboden kans om te mogen werken en niet nóg meer willen of 

durven vragen. Deels omdat ze hun werkgever en collega’s niet tot last willen zijn. Deels omdat ze schrik 

hebben voor stigmatisatie en labeling (Baldridge & Veiga, 2001; Kulkarni & Lengnick-Hall, 2011; McLaughlin 

et al., 2004; Solovieva et al., 2009). Ook qua loopbaanontwikkeling scoren zij minder goed. In vergelijking 

met mensen zonder arbeidshandicap starten zij vaker in laaggekwalificeerde en dus laagbetaalde jobs op 

instapniveau (Barnes & Mercer, 2005; Pagán & Malo, 2009). Bovendien blijven ze vaak in deze jobs hangen. 

Ook is hun loopbaan eerder vlak: weinig loopbaankansen, weinig interne en externe mobiliteit, weinig 

promotie en weinig bijscholing (Kulkarni & Gopakumar, 2014). Deze plakkende vloer is deels te wijten aan 

de werkgever. Zij veronderstellen dat medewerkers met een arbeidshandicap zich comfortabel voelen in 

hun job, wat een rem zet op de intentie om hen loopbaankansen te bieden (Hernandez et al., 2008). 

Anderzijds ligt het aan de medewerkers met een arbeidshandicap zelf: zij gaan minder actief op zoek naar 

loopbaankansen uit angst voor nieuwe proefperiodes of toegankelijkheidsissues, wat een rem zet op hun 

intentie om hun loopbaanmogelijkheden en -wensen te uiten (Lustig & Strauser, 2003). 

 

De JOS-app, een online job crafting tool op maat 

We veronderstellen dat werknemers met een arbeidshandicap middels job crafting meer eigen regie 

kunnen nemen in bovenstaande uitdagingen. Om hen hierin te ondersteunen hebben wij – Odisee in 

samenwerking met GTB vzw, Groep Maatwerk vzw, Mentor vzw, Konekt vzw en !Drops vzw – met financiële 

steun van het Europees Sociaal Fonds en de medewerking van de Vlaamse overheid een online job crafting tool 

ontwikkeld. Deze tool draagt de naam JOS en is ontwikkeld voor én door mensen met een arbeidshandicap.  

 

De JOS-app is uitgewerkt als een online zelfhulptool die job crafting stimuleert en faciliteert via micro-

interventies. Dat wil zeggen dat de gebruikers zelfstandig – dus zonder intensief contact met een trainer 

of coach – reflecteren over zichzelf (onder andere talenten, energievreters en -gevers) en hun werk, de fit 

tussen beide en mogelijke aanpassingen om de fit te verbeteren, en dit via korte toegankelijke oefeningen 

die zij verspreid over meerdere weken aangeboden krijgen. De app is opgebouwd uit acht levels die telkens 

starten met een inleidend filmpje, waarin het personage JOS meer duiding geeft over de inhoud. Elk level 

kan afzonderlijk als een micro-interventie worden beschouwd. Gebruikers van de app kunnen na elk level 

ervoor kiezen om naar een volgend level te gaan, al moedigt de app via een pop-up aan om na elk level 

een rustpauze te nemen.  
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Na de ontwikkeling van de JOS-app hebben we deze in de praktijk getest, om een antwoord te krijgen op 

deze drie onderzoeksvragen: (1) Kan de JOS-app, een zelfgeleide job crafting tool met micro-interventies, 

mensen met een arbeidshandicap aanzetten tot en ondersteunen bij job crafting gedrag? (2) Leidt job 

crafting gedrag middels de JOS-app tot meer jobtevredenheid bij mensen met een arbeidshandicap? 

(3) Leidt job crafting gedrag middels de JOS-app tot een betere ervaren inzetbaarheid bij mensen met 

een arbeidshandicap? 

 

Methode 

Doelgroep 

De populatie waarop dit onderzoek zich focust, zijn mensen met een arbeidshandicap tussen 18 en 67 jaar 

die aan het werk zijn in de reguliere of sociale economie. Het begrip ‘aan het werk’ werd ruim 

geïnterpreteerd, met name zowel betaald werk als vrijwilligerswerk. Verspreiding van de oproep tot 

deelname is gebeurd via het netwerk van de partners en via verschillende andere organisaties die werken 

voor en met mensen met een handicap (belangenverenigingen, bijstandsorganisaties, sportverenigingen, 

organisaties actief in begeleid werk, enzovoort). 

 

Onderzoeksopzet 

Geïnteresseerden meldden zich aan via mail en kregen vervolgens de vraag of zij een langdurige ziekte, 

aandoening of handicap ervaren, en zo ja, in welke mate zij zich hierdoor belemmerd voelen in hun 

dagelijkse bezigheden. Deze twee vragen waren bedoeld om te beoordelen of de geïnteresseerde 

deelnemer tot onze beoogde doelgroep behoorde. Indien wel, kregen zij een paar dagen later een 

uitnodiging om de pretest (T1) in te vullen. Twee weken later konden zij van start met de JOS-app. De twee 

weken tussen de premeting en de effectieve start met de JOS-app waren bedoeld om de interactiebias 

met de vragenlijst zoveel mogelijk te beperken. Vervolgens gingen de deelnemers gedurende zes weken 

aan de slag met het invullen van de JOS-app. Twee weken na het invullen van de JOS-app vond een 

postmeting (T2) plaats, waarin dezelfde concepten als in de premeting bevraagd werden.  

 

Vragenlijst 

De deelnemers vulden zowel voor als na het gebruik van de JOS-app een online vragenlijst in via Qualtrics. 

In deze vragenlijst werd gepeild naar volgende concepten: job crafting gedrag, taakautonomie, 

jobtevredenheid en employability. Alle items zijn gemeten aan de hand van een 5-puntslikertschaal gaande 

van ‘1 - Helemaal niet mee eens’ tot ‘5 - Helemaal mee eens’. De schaal werd visueel verduidelijkt door 

gebruik te maken van duimpjes. Twee duimen omhoog is bijvoorbeeld gelijk aan ‘helemaal mee eens’.  

 

Job crafting gedrag werd gemeten aan de hand van de Overkoepelende Job Crafting Schaal ontworpen 

door Vanbelle (2017). Deze schaal meet job crafting gedrag aan de hand van vier items. Daar contextueel 

crafting gedrag in deze schaal ontbreekt, hebben we volgend item toegevoegd: “Ik breng zelf 

veranderingen aan in mijn omgeving zodat ik beter kan functioneren in mijn werk”. Het succes van job 

crafting is deels afhankelijk van de hoeveelheid taakautonomie die een werknemer heeft. Hoe groter de 

taakautonomie, hoe meer vrijheidsgraden iemand heeft om veranderingen aan te brengen in zijn of 

haar werksituatie. Voor het meten van dit concept maakten we gebruik van de uit vier items bestaande 

Work Design Questionnaire van Morgeson en Humphrey (2006). Jobtevredenheid werd gemeten met 

behulp van de Work Domain Satisfaction Scale, een multi-item schaal van Blais et al. (1991). Gepercipieerde 

employability ten slotte werd gemeten aan de hand van een ingekorte versie van de vragenlijst van 

De Cuyper en De Witte (2008).  
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Resultaten 

Deelnemers 

In totaal zijn 96 deelnemers gestart aan deze pilotstudie. 45 deelnemers hebben de studie met succes 

doorlopen, gaande van de premeting over het invullen van de JOS-app tot de postmeting. Meer details 

over de deelnemers zijn terug te vinden in TABEL 1. 

 

TABEL 1 \ Gegevens deelnemers premeting (T1) en postmeting (T2) 

 

Premeting (T1) Postmeting (T2) 

DEELNEMERS Totaal n (%) Totaal n (%) 
n=96 n=45 

Gender  

Vrouw 55 (57,3%) 26 (57,8%) 

Man 39 (40,6%) 18 (40,0%) 

Anders 2 (2,1%) 1 (2,2%) 

Leeftijd  

< 45 jaar 69 (71,9%) 32 (71,1%) 

≥ 45 jaar 27 (28,1%) 13 (28,9%) 

Opleidingsniveau  

Geen diploma secundair onderwijs 40 (42,7%) 19 (42,2%) 

Diploma middelbaar onderwijs 16 (16,8%) 8 (17,8%) 

Diploma hoger onderwijs 39 (41,0%) 18 (40,0%) 

Aard beperking  

Geen verstandelijke beperking 73 (76,8%) 38 (84,4%) 

Licht verstandelijke beperking 22 (23,1%) 7 (15,6%) 

Aard tewerkstelling  

Betaald regulier bedrijf 39 (40,6%) 18 (40,0%) 

Betaald maatwerkbedrijf 32 (33,3%) 15 (33,3%) 

Onbetaald 25 (26,0%) 12 (26,7%) 

 

Job crafting gedrag 

Tussen de pre- en postmeting zien we gemiddeld een significante stijging van het job crafting gedrag 

(respectievelijk M = 16,44/25; SD = 4,31 en M = 18,24/25; SD = 4,71). Deelnemers scoren zichzelf gemiddeld 

1,8 punten hoger op job crafting gedrag na het gebruik van de JOS-app, wat neerkomt op een vooruitgang 

van 7,2%. De mate waarin deelnemers vooruitgaan in job crafting gedrag verschilt naargelang zij dit 

gedrag reeds vertoonden vóór gebruik van de JOS-app en de mate waarin zij taakautonomie in hun werk 

ervaren. De grootste vooruitgang in job crafting gedrag zien we bij deelnemers die op het moment van 

de premeting hoog scoren op taakautonomie en laag op job crafting gedrag (+3,4 punten), gevolgd door 

deelnemers die op het moment van de premeting hoog scoren op taakautonomie en hoog op job crafting 

gedrag (+2,1 punten). Ook deelnemers die op het moment van de premeting laag scoren op zowel 

taakautonomie als job crafting gedrag, vertonen meer job crafting gedrag bij de postmeting (+2,0 punten). 

De andere deelnemers – lage score op autonomie en hoog op job crafting gedrag op het moment van de 

premeting – gaan erop achteruit (-0,1 punt). 
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Inzicht in zichzelf en hun werk 

Job crafting gaat over het proactief aanpassen van het werk om het werk beter te laten aansluiten bij de 

eigen talenten, wensen en noden. Om succesvol te kunnen job craften, is het belangrijk dat medewerkers 

inzicht hebben in hun takenpakket, hun talenten, hun energiegevers en -vreters, en eventuele moeilijkheden 

op het werk. TABEL 2 laat zien dat we er met de JOS-app in geslaagd zijn om de deelnemers deze 

inzichten te bieden.  

 

TABEL 2 \ Scores op de inzichten die deelnemers hebben verworven in zichzelf en hun werksituatie 

 

 Inzicht Inzicht Inzicht Inzicht Inzicht  
talenten takenpakket energiegevers energievreters moeilijkheden 

Gemiddelde 3,8/5 3,8/5 3,8/5 3,8/5 3,7/5 

Mediaan 4,0/5 4,0/5 4,0/5 4,0/5 4,0/5 

Standaardafwijking ,85 ,85 ,85 ,79 ,91 

 

Uit ons onderzoek blijkt er bovendien een significante correlatie (r=0,40, p=0,023) tussen ‘inzicht in jezelf 

en werksituatie’ enerzijds en ‘job crafting gedrag T2’ anderzijds. Wie hoger scoort op de vragen die peilen 

naar inzicht in jezelf en de werksituatie, scoort ook hoger op job crafting gedrag in de postmeting.  

 

Jobtevredenheid en employability 

De premeting toont een positief significante relatie tussen job crafting gedrag en jobtevredenheid (r=0,42, 

p<0,001) en een iets minder sterke positief significante relatie tussen job crafting gedrag en employability 

(r=0,21, p=0,042) (TABEL 3). Tijdens de postmeting zijn over het algemeen de correlaties tussen de 

variabelen gestegen. Zo zien we dat job crafting gedrag ook hier een positief significante correlatie 

vertoont met jobtevredenheid (r=0,52, p<0,001) en met employability (r=0,33 en p<0,029) (TABEL 4). 

 

TABEL 3 \ Pearsoncorrelatiecoëfficiënt tussen job crafting gedrag (T1) en employability en 

jobtevredenheid (T1) 

 

 Premeting (N=96) Employability T1 Jobtevredenheid T1 

Job crafting gedrag T1 ,21* ,42** 

 

TABEL 4 \ Pearsoncorrelatiecoëfficiënt tussen job crafting gedrag (T2) en employability en 

jobtevredenheid (T2)  

 

 Postmeting (N=45) Employability T2 Jobtevredenheid T2 

Job crafting gedrag T2 ,33* ,52** 
 
Noot: * p < 0,05, ** p < 0,001 

 

Tussen de pre- en de postmeting zien we evenwel nagenoeg geen verandering in de scores die de 

deelnemers geven op jobtevredenheid en gepercipieerde employability. 

 

Discussie 

Met de JOS-app willen we mensen met een arbeidshandicap een tool aanreiken die hen ondersteunt bij 

job crafting en zodoende stimuleert om meer eigen regie te nemen in hun werk en loopbaan. In dit 

onderzoek hebben we deze app getest bij de doelgroep. Hieronder bespreken we kort de gevonden 

resultaten. 
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Uit ons onderzoek blijkt dat de JOS-app, een zelfgeleide job crafting tool met micro-interventies, mensen 

met een arbeidshandicap kan aanzetten tot meer job crafting gedrag. De gemiddelde score voor job 

crafting gedrag is significant gestegen tussen de pre- en postmeting. Wrzesniewski en Dutton (2001) 

stellen dat nagenoeg iedereen kan job craften. Dat geldt dus ook voor mensen met een arbeidshandicap, 

zoals recent ook bleek uit een studie van Sundar en Brucker (2021) naar job crafting gedrag bij mensen 

met een beperking. We zien in ons onderzoek dat vooral deelnemers die vooraf nog niet of weinig aan job 

crafting deden, er het meest op vooruitgaan wat job crafting gedrag betreft. Zeker wanneer zij over de 

nodige autonomie in hun werk beschikken. Taakautonomie is immers een belangrijk antecedent van job 

crafting (Rudolph et al., 2017). Desalniettemin zien we dat ook deelnemers die weinig taakautonomie 

ervaren, meer job crafting gedrag vertonen als ze dat vooraf nog niet of weinig deden. Ondanks hun 

beperkte taakautonomie slagen ze er toch in om iets te verbeteren aan hun werk. Dat sluit aan bij de 

stelling van Wrzesniewski en Dutton (2001) dat elke baan ‘vrijheidsgraden’ heeft om te job craften.  

 

Het gebruik van de JOS-app heeft geleid tot meer job crafting gedrag bij de deelnemers, maar (nog) niet 

tot meer jobtevredenheid of ervaren inzetbaarheid. Uit ons onderzoek blijkt dat de scores op zowel 

jobtevredenheid als gepercipieerde employability nagenoeg ongewijzigd bleven. Deze resultaten liggen 

niet in lijn met ander onderzoek, waarin wel een positief verband werd gevonden tussen een job crafting 

interventie en een hogere jobtevredenheid en employability (Rudolph et al., 2017). Een mogelijke verklaring 

voor onze resultaten is dat de postmeting te kort op de interventie werd uitgevoerd, waardoor het 

positieve effect ervan door de deelnemer nog niet ervaren werd. Zo kan het zijn dat deelnemers zich door 

het gebruik van de JOS-app net eerder meer bewust geworden zijn van hun inzetbaarheid, zonder daarbij 

op het moment van de postmeting al de tijd gehad te hebben om hier verder werk van te maken. 

Deze verklaring ligt in lijn met recente suggesties dat proactief gedrag op korte termijn eerder geen of 

soms zelf een negatief effect heeft, terwijl het op lange termijn wel voordelen biedt. De positieve effecten 

van proactief gedrag zouden meer tijd vergen om zich te tonen (Cangiano et al., 2021; Giunchi et al., 2019).  

 

Een mogelijke verklaring betreffende jobtevredenheid heeft te maken met de wijze waarop de deelnemers 

hun werk aangepast hebben, met name avoidance dan wel approach crafting. Uit onze impactmeting 

kunnen we helaas niet afleiden welke aanpassingen deelnemers hebben gedaan. Zoals hoger aangegeven, 

heeft vooral approach crafting gunstige effecten op onder andere de jobtevredenheid. Bij avoidance 

crafting is dit mogelijk niet of veel minder het geval (Lazazzara et al., 2020). Omwille van privacyredenen 

kunnen we niet nagaan op welke manier de deelnemers aan job crafting gedaan hebben en is het niet 

mogelijk om deze verklaring al dan niet te bevestigen met de data in de tool. Om in de toekomst wel zicht 

te hebben op de wijze waarop deelnemers hun job craften, zonder daarbij hun privacy te schenden, 

overwegen we het gebruik van een andere schaal om job crafting gedrag te meten. De Overkoepelende 

Job Crafting Schaal van Vanbelle (2017) heeft als groot voordeel dat deze veel beknopter is, maar biedt 

te weinig inzicht in het daadwerkelijk job crafting gedrag. De Approach-Avoidance Job Crafting Scale van 

Lopper et al. (2020) lijkt ons een interessant alternatief. 

 

Conclusie 

Uit ons onderzoek kunnen we besluiten dat de JOS-app bijdraagt tot het verhogen van job crafting gedrag 

bij mensen met een arbeidshandicap. Met betrekking tot de concepten jobtevredenheid en employability 

zien we na het gebruik van de JOS-app (nog) geen onmiddellijke verbetering.
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Ik wil een gids! Jonge werknemers 
aan de start van hun loopbaan 
 

Fatima Yassir – SERV – Stichting Innovatie & Arbeid 
 

Yassir, F. (2022). Ik wil een gids! Jonge werknemers aan de start van hun loopbaan. SERV - Stichting 

Innovatie & Arbeid. 

 

In een steeds krappere arbeidsmarkt zetten ondernemingen alle zeilen bij om jonge medewerkers 

aan te trekken en te binden. Maar wat willen en verwachten jongeren zelf van een job en hun werkgever? 

Waaruit halen ze werkgeluk en wat zijn afknappers? We vroegen dit aan dertig jonge werknemers onder 

de dertig jaar. Daarnaast deelden 10 werkgevers en 22 experten1 hun ervaringen uit de praktijk. 

De resultaten ontkrachten vele van de bestaande stereotypen over de nieuwe generaties en bieden inzicht 

in de drempels die jongeren tegenkomen in hun parcours vanop de schoolbank tot in het werk. 

We bundelden deze inzichten onder zes thema’s die een belangrijke impact hebben op de zoektocht 

naar werk, op de werkvloer en op de loopbaan. Ten slotte vertaalden we de resultaten naar tien 

beleidsaanbevelingen en concrete tips voor jongeren, werkgevers en beleidsmakers.2 
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Wat zijn de verwachtingen, ervaringen en noden van jongeren rond werknemerschap? 

Voor dit exploratief onderzoek interviewden we dertig jongeren tussen 19 en 30 jaar met 

één tot maximaal vier jaar ervaring als werknemer. Via open vragen overliepen we hun 

parcours van schoolbank tot huidige werkvloer, met aandacht voor sleutelmomenten en 

sleutelfiguren die het parcours mee vormgeven. Uit de interviews blijkt duidelijk dat 

jongeren op hun weg naar en in werk hard op zoek zijn naar begeleiding. Een gids die de weg 

wijst, op de werkvloer maar ook daarbuiten, voor de overgang naar het professionele leven. 

In het onderwijs worden ze hierop onvoldoende voorbereid. Een opvallend element is de 

focus die jongeren leggen op de kwaliteit van de arbeid in het begin van hun loopbaan, zoals 

begeleiding, ruimte voor ontwikkeling en affiniteit met de organisatiewaarden. De resultaten 

bundelden we in zes thema’s die een belangrijke impact hebben op de zoektocht naar werk, 

op de werkvloer en op de loopbaan: de rol van de direct leidinggevende op de werkvloer, 

ontwikkeling en groei, soft skills, ondernemerschap en ondernemerschapszin, maatschappelijk 

engagement en tot slot de transitie van scholier of student naar werknemer en de rechten 

en plichten die bij deze transitie horen. Deze resultaten vulden we aan met inspirerende 

praktijken van werkgevers en experten. We vertaalden de inzichten verder naar tien 

beleidsaanbevelingen om jongeren beter voor te bereiden op werk en te begeleiden op de 

werkvloer. Ook werden deze nog eens omgezet in concrete tips voor jongeren, werkgevers, 

onderwijs en overheid. 

ABSTRACT

1 Werkten mee aan het onderzoek: tien werkgevers (Accenture, Agnitio, Argenta, Chocolate World, De Ketjes, EOSOL & 
Meeussen Montage, JIV, Partena, STG Group en Zorgnetwerk Trento) en 22 experten (van VUB, Make It Work, VDAB, Jint, 
HTiSA, De Ambrassade, Corporate Game Changers, Careerwise, Talent Hike, Compaan, Emino, ComPas/Stad Antwerpen, KISP 
en Groep Intro) 

2 Zowel het onderzoeksrapport als de lijst met tips (voor jongeren, werkgevers, onderwijs en overheid) is terug te vinden op 
de SERV-website.

https://www.serv.be/serv/persberichten/jongeren-missen-begeleiding-hun-eerste-stappen-arbeidsmarkt


Situering: werknemerschap als brede onderzoeksvraag 
van de Vlaamse sociale partners 

Dit onderzoek vertrekt vanuit een denkkader rond werknemerschap dat we ontwikkelden. 

Werknemerschap gaat ten eerste over individueel eigenaarschap van de werknemer over de ontwikkeling 

van competenties voor de job en voor de loopbaan. Het gaat over het beschikken over de nodige kennis 

en vaardigheden om op de arbeidsmarkt als werknemer aan de slag te kunnen gaan en te blijven, en 

binnen organisaties de rol van werknemer op te nemen, met als doel de loopbaan op een duurzame manier 

te sturen. Waar wenselijk of nodig kunnen tijdig transities worden gemaakt (tussen jobs of statuten).  

 

Werknemerschap wordt ten tweede ook bepaald door de jobcontext die de werkgever creëert en die de 

koers van de loopbaan beïnvloedt. Voor werknemers is het van belang te kunnen rekenen op voldoende 

steun van de werkgever, leidinggevende, hr en andere (arbeidsmarkt)actoren. Goed werknemerschap gaat 

dus hand in hand met goed werkgeverschap. Werknemerschap en werkgeverschap zijn bovendien 

onlosmakelijk verbonden via een juridisch en een psychologisch contract waarbinnen de individuele relatie 

tussen werknemer en werkgever centraal staat. 

 

Methodologie 

Voor dit exploratief onderzoek hielden we tussen september 2021 en januari 2022 dertig diepte-interviews 

met dertig jongeren tussen 19 en 30 jaar met één tot vier jaar ervaring als werknemer. We stelden open 

vragen naar hun parcours van op de schoolbank tot in de huidige job of situatie. We gingen dieper in op 

de motivering van bepaalde keuzes, hun sparringpartners in het parcours en hun ervaringen in de praktijk. 

We vroegen hen om hun huidige en vorige jobs te evalueren en om aan te geven wat werknemerschap 

volgens hen inhoudt. 

 

Om deze profielen te bereiken, spraken we een brede groep van partners en contacten aan uit onder 

andere het onderwijsveld, de opleidingswereld en activeringspartners en polsten naar hun respectievelijke 

alumni. Verder werkten we via een sneeuwbaleffect, namelijk mensen die jongeren uit de privékring 

aanspreken of jongeren die andere jongeren aandragen. Er werd doelgericht gezocht naar een diversiteit 

aan profielen, op vlak van type jobs en sector, diploma en achtergrond (bijvoorbeeld schoolparcours, 

thuissituatie en persoonlijke kenmerken).  

 

In diezelfde periode spraken we met tien werkgevers om te horen hoe zij jongeren aantrekken en 

begeleiden op de werkvloer. Deze werkgevers werden geselecteerd op basis van publicaties over hun 

personeelsbeleid, op suggestie van organisaties die met jongeren werken en via het eigen netwerk. 

 

Op 18 maart 2022 werden de eerste resultaten voorgelegd aan een groep van 22 experten uit het veld 

van onderwijs, onderzoek, activering, opleiding en consultancy – uit de private en de publieke sector. 

Ook enkele jonge werknemers namen deel aan deze focusgroep. De resultaten werden getoetst aan hun 

expertise en ervaringen op het terrein en via een workshop werden actiegerichte inzichten verzameld. 

 

Resultaten 

Uit de interviews blijkt duidelijk dat jongeren op hun weg naar en op werk hard op zoek zijn naar 

begeleiding. Een gids die de weg wijst, op de werkvloer maar ook daarbuiten voor de overgang naar het 

professionele leven. In het onderwijs worden ze hierop onvoldoende voorbereid.  
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Een opvallend element is de focus die jongeren leggen op de kwaliteit van de job, van het werk en van de 

werkomgeving in het begin van hun loopbaan: begeleiding, ruimte voor ontwikkeling en creativiteit, 

en affiniteit met de organisatiewaarden, wegen voor jongeren zwaarder door dan materiële zaken om de 

job en het werkgeluk te evalueren. Deze elementen beïnvloeden in sterke mate de keuze om al dan niet 

te blijven in de organisatie. 

 

Vraag naar een mensgerichte leidinggevende, een cultuur van vertrouwen 
en heldere feedback 

Voor de jongeren is de direct leidinggevende de centrale figuur als we vragen naar de evaluatie van hun 

huidige job of naar de reden van vertrek uit een vorige job. Hierbij benoemen jongeren vooral de soft 

skills van de direct leidinggevende, nog voor de technische of inhoudelijke expertise. 

 

Jongeren zoeken in de eerste plaats naar iemand die hen voldoende begeleidt en ondersteunt tijdens de 

inwerkingsperiode. Ontdekken, leren en groeien staan dan op kruissnelheid en dit kan overweldigend zijn.  

 

Een leidinggevende die de juiste steun biedt, creëert een veilige context waarbinnen de jonge werknemer 

kan bewegen en groeien. Jongeren willen een empathische leider, iemand die hen persoonlijk kent en 

begrip heeft voor de persoonlijke situatie. Dit veronderstelt een open relatie van wederzijds vertrouwen 

en toegankelijkheid. Die toegankelijkheid uit zich letterlijk op vlak van beschikbaarheid en nabijheid en 

ook figuurlijk - in de vorm van een open, laagdrempelige houding en oprechte interesse in de mens achter 

de functie. Actief luisteren wordt door de jongeren benoemd als een belangrijke vaardigheid: een 

leidinggevende die luistert en de inbreng van jonge werknemers serieus neemt.  

 

Erkenning en validatie – vooral door de direct leidinggevende – staan ook hoog op de lijst. Dit is een 

menselijke basisbehoefte van alle werknemers, maar stelt zich voor jongeren scherp omdat ze in die eerste 

periode erg zoekende zijn, zowel naar de inhoud van de job als naar zichzelf, zo blijkt uit de interviews. 

 

Jongeren hebben duidelijke verwachtingen naar wat dit betekent op vlak van concreet gedrag van de 

direct leidinggevende. Jongeren hebben nood aan directe en frequente feedback, liefst in een persoonlijk 

gesprek. Ze willen horen wat ze al dan niet goed doen en waarom, kort op de bal spelend zodat ze vlot 

kunnen bijsturen. Lang moeten wachten op een moment om een feedbackgesprek te voeren, een te 

formele aanpak of vage omschrijvingen zoals ‘alles gaat goed’ zijn afknappers. Liefst willen ze snel en 

informeel feedback krijgen op een specifieke taak zodat ze verder kunnen - naast de structureel 

ingeplande functionerings- of evaluatiegesprekken.  

 

Ze hebben behoefte aan duidelijkheid over de verwachtingen en het bredere kader. Richtlijnen, procedures, 

of tools zoals werkfiches zien ze als een houvast in die eerste periode. Ze willen de krijtlijnen begrijpen: 

wat moet ik doen, wat verwacht je als resultaat, wat mag ik doen en wat mag ik niet? Eens die krijtlijnen 

duidelijk zijn, hopen de jongeren stapsgewijs wel de nodige autonomie en flexibiliteit te krijgen om binnen 

dat kader zelf te proberen, tot resultaten te komen en het op eigen manier invulling te geven. Resultaten 

en impact zijn het uitgangspunt. 

 

Omdat leren en groeien zo hoog staan, verwachten jongeren dat de direct leidinggevende de juiste context 

voorziet waarbinnen groei mogelijk is. Naast fysieke tijd en ruimte om te leren en opleiding te volgen, 

willen ze ook advies over de richting die ze moeten uitgaan en willen ze de ruimte krijgen om fouten te 

mogen maken.  

 

De houding en stijl van de direct leidinggevende moeten zich volgens de jongeren ook vertalen naar de 

bredere organisatiecultuur waarin samenwerking en vertrouwen de norm zijn.  
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De praktijken van de werkgevers en experten die we interviewden bieden inspiratie om hier concreet mee 

om te gaan op een werkvloer. Zo investeren deze werkgevers in leiderschapstrajecten voor teamleiders 

om de gidsrol sterker op te nemen, zorgen ze voor frequent persoonlijk contact om medewerkers echt te 

leren kennen, een sterke inwerking en een goede werksfeer. Experten uit het middelveld ondersteunen 

jongeren en werkgevers via coaching tijdens de eerste maanden in de job. Organisaties die jongeren 

helpen in het zoeken naar werk en trajectbegeleiders duaal leren en werken, onderstrepen het belang 

van intensieve coaching en begeleiding op de werkvloer, zeker voor jongeren met een moeilijk parcours 

achter de rug (bijvoorbeeld in geval van schoolfalen, specifieke beperkingen of een gerechtelijk verleden). 

 

Jongeren willen ontwikkeling en groei 

Ontwikkeling en groei zijn voor jongeren de topcriteria om een job als positief of negatief te evalueren. 

Ze willen kansen en mogelijkheden om te leren, zich te ontwikkelen en expertise op te bouwen. Jongeren 

leren en groeien enorm veel in deze levensfase. Tijdens de school of studietijd kiezen ze in alle vrijheid 

zelf voor activiteiten en leervormen die op dat moment bij hun interesses en wensen passen. 

Als werknemer voelen ze echter de nood aan een gerichte begeleiding om te groeien in hun job. 

Hiervoor kijken ze naar de direct leidinggevende: jongeren willen een gids die hen coacht in de juiste 

richting binnen het ruime aanbod. 

 

We belichten in het rapport enkele interessante praktijken van werkgevers en experten. Het ontwikkelen 

van een eigen leerplatform, paspoort of een interne academie, investeren in interne coaching en kweken 

van loopbaanspieren, ontwikkelpaden op maat uittekenen, omscholing tijdens de werkuren en investeren 

in duaal leren: verschillende recepten worden ingezet op maat van de organisatie. Experten onderstrepen 

het belang van loopbaangericht coachen op de werkvloer, van een (interne of externe) gids die jongeren 

wegwijst maakt in het ontwikkelaanbod en van de impact van een goede leeromgeving.  

 

Gebrek aan gemeenschappelijke taal rond soft skills 

Volgens verschillende onderzoeken zijn werkgevers en jongeren zich steeds meer bewust van het belang 

van soft skills (andere gebruikte termen zijn bijvoorbeeld human skills of sociaal-emotionele vaardigheden) 

op de werkvloer. Uit ons onderzoek blijkt echter dat er nog een gebrek is aan een gemeenschappelijke 

taal, aan tools en aan gelegenheid om soft skills effectief te identificeren, benoemen en te ontwikkelen. 

Zowel op de schoolbanken als op werkvloer wordt er nog te weinig concreet gesproken over de invulling 

en ontwikkeling van soft skills binnen een specifieke context. De meeste geïnterviewde jongeren kennen 

de soft skills als concept zelfs niet en kunnen ze op onze vraag niet benoemen. Echter, ze geven ze wél 

aan als we bijvoorbeeld vragen hoe jongeren zich volgens hen het best voorbereiden en gedragen op het 

werk (bijvoorbeeld assertiviteit of klantgerichtheid). Hierdoor missen ze kansen om hun soft skills bewust 

en gericht in te zetten, zoals in een sollicitatiegesprek. Concrete instrumenten voor werkgevers om soft 

skills te prioriteren, ontwikkelen en meten, ontbreken of zijn onvoldoende gekend. Daardoor hebben 

werkgevers het moeilijker om de vereiste soft skills in vacatures scherper af te bakenen en concreet te 

omschrijven, zoals ook blijkt uit onderzoek van VDAB (2021). Jongeren en werkgevers hebben andere 

verwachtingen en invullingen van soft skills en als deze onuitgesproken blijven, creëert dat mis -

communicatie in het sollicitatiegesprek en op de werkvloer. 

 

De werkgevers die we interviewden geven enkele interessante praktijken aan zoals het uitwerken van 

competentieframeworks op maat van de organisatie en coaching in soft skills voor startende werknemers. 

Ook worden externe partners ingezet die jonge werknemers trainen in soft skills via een traject of die 

– als vorm van nazorg na aanwerving – tijdens de inwerkperiode zowel de jongere als de direct 

leidinggevende ondersteunen op de werkvloer. 

 

\ 80



Nood aan meer ruimte voor ondernemerschapsvaardigheden en creativiteit 

Jongeren zijn ondernemend en ondernemingsgezind, vooral in de studententijd of buiten de werkvloer. 

Vaak zijn ze zich niet bewust van hun ondernemerschapsvaardigheden. Werkgevers hechten minder 

belang aan creativiteit als soft skill op de werkvloer, blijkt uit ander onderzoek. Tegelijkertijd vertellen de 

jongeren in ons onderzoek dat ze op de werkvloer hun honger naar creativiteit en autonomie onvoldoende 

gestild krijgen. Een groot deel droomt om op termijn ondernemer te worden (‘eerst expertise opdoen‘). 

Deze mismatch in werkwaarden maakt dat de ondernemerszin en ‘intrapreneurial skills’ van jongeren nog 

te vaak onbenoemd en verborgen blijven onder de oppervlakte. Dit zijn gemiste kansen op vlak van 

engagement en innovatie. Enkele werkgevers die we bevroegen, zetten hier op maat stappen in, gaande 

van kindvrije uren in een kinderopvang waar werknemers eigen projecten kunnen uitwerken, over 

mogelijkheden om nieuwe rollen te creëren tot een intern innovatielab waar werknemers met klanten 

kunnen ontwerpen.  

 

Voor jongeren is maatschappelijke engagement belangrijk, ook in het werk 

Jongeren zijn sterk maatschappelijk geëngageerd, op een eigentijdse, geïndividualiseerde manier. 

Ze investeren eerder in tijdelijke projecten, via losse netwerken en samen met peers, dan in langdurig 

lidmaatschap bij gevestigde organisaties. Dit engagement vinden ze ook belangrijk in hun werk en in de 

organisatie waar ze werken. Ze zoeken naar en kiezen bewust voor organisaties die dezelfde 

maatschappelijke waarden uitdragen als zijzelf hebben. Ook hier is potentieel om als organisatie verder 

op in te zetten om jongeren te binden en om hun maatschappelijk engagement naar de werkvloer door te 

trekken. Enkele werkgevers uit ons onderzoek getuigen hoe hun maatschappelijke inzet jongeren net 

aantrekt en boeit – bijvoorbeeld de pro bono-projecten in een consultancybedrijf of de aanpak rond 

beleving voor bewoners in een woon-zorgcentrum. 

 

Nood aan meer informatie en ondersteuning bij transitie van school naar werk 

Jongeren stromen onvoldoende voorbereid in van onderwijs naar de werkvloer. Zelfkennis, loopbaan -

competenties en kennis van de arbeidsmarkt zijn onvoldoende aanwezig waardoor jongeren bij de start 

nog veel begeleiding en richting nodig hebben.   

 

De transitie van student of scholier naar werknemer brengt ook allerlei veranderingen en verplichtingen 

met zich mee. Van solliciteren, arbeidsrechtelijke issues op de werkvloer tot administratieve verplichtingen 

(zoals de aansluiting bij een ziekenfonds en belastingen). Ze missen een centraal punt waar ze met al hun 

vragen terechtkunnen. Jongeren hebben nood aan begeleiding hierin, maar doen geen beroep op de 

structurele instanties die hiervoor instaan zoals VDAB, overheid of vakbonden. Omdat ze deze instanties 

niet kennen of er een negatieve perceptie van hebben, zoeken en vinden ze geen aansluiting. De informatie 

die er is, vinden de jongeren vaak te versnipperd, onvoldoende toegankelijk en niet op maat van jongeren. 

 

Beleidsaanbevelingen 

Uit deze inzichten formuleerden we een tiental beleidsaanbevelingen met de focus op het voorbereiden 

van jongeren op werk en op het begeleiden van jongeren op en rond de werkvloer.  

 

Jongeren beter voorbereiden op werk(-nemerschap) 

Als eerste is het van belang om meer in te zetten op zelfkennis en loopbaancompetenties van jongeren in 

een vroeg stadium – op de schoolbanken. Het helpt hen om meer overwogen keuzes te maken om hun 

loopbaan vorm te geven. Ook duidelijke informatie over werk- en ondernemerschap hoort hierbij. 
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Ten tweede, in het onderwijs kan meer aandacht gaan naar extra-curriculaire activiteiten die toegankelijk 

zijn voor alle jongeren en naar doelbewuste ontwikkeling van soft skills om zo ook interessegebieden te 

exploreren. Praktijkervaringen en stages moeten meer en vaker worden geïntegreerd in alle studie -

richtingen, ook in het middelbaar. 

 

Verder is het van belang om meer in te zetten op instrumenten die vaardigheden, talenten en kennis, 

ontwikkeld in een professionele en niet-professionele context, valideren. Het helpt jongeren om hun 

talenten beter in te schatten, te benoemen en te benutten. Er zijn goede voorbeelden beschikbaar. 

 

Ook het faciliteren van de combinatie van leren en werken, al dan niet met oog op een eindkwalificatie, 

dient te worden bevorderd. Dit zorgt dat jongeren sneller instromen op de arbeidsmarkt (versus de 

eeuwige studenten) en versterkt het gerichter kiezen van opleidingen in lijn met de loopbaanontwikkeling. 

 

Jongeren beter begeleiden op en rond de werkvloer 

Jongeren hebben nood aan coaching en begeleiding in de uitbouw van hun professionele loopbaan. 

Binnen de jobcontext gebeurt dat best op de werkvloer, met de direct leidinggevende die richting geeft 

over groei en ontwikkeling. Buiten de werkvloer hebben jongeren vaak geen toegang tot betaalbare en 

toegankelijke coaching, zoals loopbaanbegeleiding. Stimuleer, faciliteer en versterk daarom loopbaan -

gesprekken op de werkvloer en zorg voor een aanbod voor loopbaanbegeleiding buiten de werkvloer.  

 

Daarnaast is inzetten op de verdere ontwikkeling van soft skills van de direct leidinggevenden cruciaal 

voor de begeleiding van startende jongeren. De bestaande tools en praktijken rond soft skills zouden 

zichtbaarder en toegankelijker gemaakt moeten worden voor werkgevers en werknemers. 

 

Jongeren in tijdelijke en precaire jobs missen vaak tijd, ruimte en begeleiding voor groei en ontwikkeling, 

in de job en vooral tussen de jobs in. De beleidsaanbeveling luidt daarom als volgt: stimuleer en faciliteer 

organisaties om te investeren in ontwikkeling en groei van uitzend- en tijdelijke werkkrachten. Ondersteun 

de transitie van tijdelijk (of aflopend) werk naar werk beter. 

 

Ondernemerschapsvaardigheden, creativiteit én maatschappelijk engagement leven sterk bij jongeren en 

zouden op de werkvloer meer aan bod moeten kunnen komen om hun motivatie en innovatie in 

organisaties te versterken. Transities of combinaties tussen ondernemerschap en werknemerschap 

moeten beter gefaciliteerd en mogelijk gemaakt worden. Het maatschappelijk engagement van de 

jongeren als toekomstige leidinggevenden warm houden, is belangrijk om inclusieve leiders te garanderen. 

 

Jongeren hebben bovendien nood aan duidelijke, toegankelijke informatie over rechten en plichten 

inzake werk. 

 

Een laatste beleidsaanbeveling heeft betrekking op het belang van maatschappelijk engagement. 

Jongeren willen namelijk mee nadenken met het beleid om maatschappelijke impact te creëren. Vandaag 

worden ze nog te weinig betrokken in sociaal overleg, raden van bestuur of in beleidswerk. 

 

Beperkingen van het onderzoek 

Per definitie is het aantal bevraagde respondenten in dit verkennend kwalitatief onderzoek beperkt. 

Niettemin werden uit de bevragingen een aantal interessante patronen gedistilleerd. Deze elementen zijn 

waardevol om verder kwantitatief te onderzoeken. We moedigen verder onderzoek van dit onderwerp ook 

in de diepte aan. Dit kan mogelijkheden bieden om genuanceerder in te gaan op de differentiaties tussen 

subgroepen, bijvoorbeeld in functie van schoolloopbaan (zoals ex-NEET-jongeren) of type job.  
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Hoewel we doelbewust hebben ingezet op diversiteit in de profielen van de jongeren en de werkgevers, 

zijn in dit onderzoek bepaalde profielen toch ondervertegenwoordigd, zoals jongeren die in bepaalde 

sectoren werken (bijvoorbeeld de industrie of landbouw). 

 

Verdere onderzoeksplannen 

Werknemerschap was het vertrekpunt van dit onderzoek waarbij de focus lag op jongeren die voor het 

eerst instromen op de arbeidsmarkt. Werknemerschap - en daaraan verbonden werkgeverschap - is 

uiteraard een breed concept dat vele invalshoeken en segmenten kent. Bekeken vanuit de invalsoek van 

nieuwe instromers op de arbeidsmarkt zijn er bijvoorbeeld andere profielen relevant, zoals herintreders 

die na een lange loopbaanpauze terug aan de slag gaan of nieuwkomers die na migratie in een nieuwe 

arbeidsrealiteit terechtkomen. Bekeken vanuit de loopbaanfases is de eindeloopbaan ook een belangrijk 

kruispunt in de loopbaan. Werknemerschap krijgt dan wellicht een andere invulling. Ook de verschillende 

onderdelen van werknemer- en werkgeverschap zijn boeiende materies om dieper op in te gaan om 

werknemerschap als concept te begrijpen: de rol van de context-creator, loopbaaneigenaarschap en de 

betekenis ervan in de dagelijkse jobuitvoering, het psychologisch contract, enzovoort. Wij opteren in 

samenspraak met de Vlaamse sociale partners om in 2023 verder in te zoomen op loopbaanontwikkeling 

op de werkvloer als onderdeel van (goed) werknemer- en werkgeverschap. 
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Recente cijfers uit de werkbaarheidsmonitor tonen de meest verontrustende scores op vlak 

van werkbaarheid in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector en de voedingsindustrie. 

De wetenschappelijke literatuur legt een relatie tussen de werkbeleving van medewerkers 

en jobinhoud en arbeidsorganisatie. Om werkbare jobs te creëren, moet het werk dus op een 

andere manier georganiseerd worden. Zowel in de voedings- als in woonzorgsector liepen 

tussen 2018 en 2021 twee innovatieprojecten om de arbeidsorganisatie op een integrale 

manier aan te passen. Medewerkers in de deelnemende organisaties werden bij de start en 

op het einde van beide projecten bevraagd met behulp van Werkmeter. Werkmeter is een 

wetenschappelijk onderbouwde medewerkersbevraging, die focust op werkbeleving, jobinhoud, 

arbeidsorganisatie, werkrelaties, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Op basis van 

deze data werd een cross-sectionele werkbaarheidsanalyse uitgevoerd. Deze kwantitatieve 

data werden aangevuld met kwalitatieve gegevens over de veranderprocessen van elke 

onderzochte organisatie, via participerende observaties en interviews. Respectievelijk 380 

en 432 medewerkers in vier voedingsbedrijven en 1589 en 1277 medewerkers in achttien 

woonzorgcentra namen deel aan zowel de eerste als tweede meting. Uit de resultaten van 

deze bevragingen bleek dat de jobinhoud van functies verschilden. Deze verschillen 

vertaalden zich ook in werkbeleving: medewerkers in jobs met weinig taakeisen en 

regelmogelijkheden (‘passieve jobs’) of jobs met meer taakeisen dan regelmogelijkheden 

(‘slopende jobs’) ervaren een hogere herstelbehoefte en lagere bevlogenheid. De resultaten 

toonden ook aan dat medewerkers meer bevlogen zijn wanneer ze voldoende leerkansen 

hebben in hun job. In beide innovatieprojecten werden de leermogelijkheden verhoogd door 

het uitbreiden van horizontale en verticale taakvariatie en door teams meer multidisciplinair 

samen te stellen. Ook bleek dat medewerkers minder werkstress ervaren wanneer ze zelf 

taken doorheen de dag kunnen verschuiven en zo onverwachte planningsverstoringen 

kunnen opvangen. Tot slot bleken ook gedeeld leiderschap en de ondersteuning van de 

directe leidinggevenden in hun veranderproces randvoorwaarden voor een succesvolle 

implementatie van organisatorische veranderingen.  

ABSTRACT



De werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt wordt al sinds 2004 in kaart gebracht door de 

Stichting Innovatie & Arbeid (SERV) via de werkbaarheidsmonitor. Uit de cijfers van de meest recente 

peiling in 2019 blijken vooral het onderwijs, de voedingsindustrie en de zorg- en welzijnssector 

verontrustende scores te hebben op vlak van werkbaarheid (Bourdeaud’hui et al., 2019). In zowel de 

voedings- als in de woonzorgsector liep tussen 2018 en 2021 een innovatieproject.1,2 Het doel van beide 

projecten was de kwaliteit van de arbeid te verbeteren door het werk op een andere manier te organiseren. 

Tijdens deze projecten werden negen voedingsbedrijven en twintig woonzorgcentra ondersteund en 

begeleid bij het (her-)ontwerpen van hun arbeidsorganisaties. Deze begeleiding bestond enerzijds uit het 

vormen van ‘lerende netwerken’. Dit zijn collectieve sessies waarbij inzichten en ervaringen gedeeld 

werden en de voortgang van de individuele trajecten opgevolgd werd. Daarnaast werden de deelnemende 

organisaties ook individueel opgevolgd en begeleid. Het uitgangspunt was om het eigenaarschap van het 

verandertraject zoveel mogelijk bij de organisaties zelf te leggen. Workitects, een expertisecentrum op 

vlak van arbeidsorganisatie, coördineerde beide projecten, trad op als ‘klankbord’ en deelde vooral 

inzichten rond een integrale aanpak van organisatieontwerp en -ontwikkeling. Daarnaast had Workitects 

ook een onderzoeksrol, waarbij de centrale onderzoeksvraag luidde: ten eerste, wat leren we op vlak 

van werkbaarheid in de deelnemende voedingsbedrijven en woonzorgcentra? En ten tweede, wat is de 

impact van de verandertrajecten en arbeidsorganisatorische interventies op de werkbaarheid in de 

deelnemende organisaties? 

 

De link tussen organisatiestructuur en werkbaarheid  

Wat zijn werkbare jobs? 

Een werkbare job wordt gedefinieerd als een job waarbinnen een evenwicht bestaat tussen de taken die 

de medewerker verwacht wordt uit te voeren (taakeisen) en de middelen of regelmogelijkheden die het 

individu heeft om aan deze verwachtingen tegemoet te komen (Karasek, 1979). Werkbaarheid is een 

indicatie van een goed jobontwerp. 

 

De taakeisen van een individuele job worden bepaald door de verdeling van taken tussen afdelingen, 

tussen teams binnen een afdeling en tussen individuele medewerkers binnen eenzelfde team. Ook de 

verdeling van bevoegdheden tussen afdelingen en binnen hiërarchische niveaus begrenst de mate van 

autonomie die in een job mogelijk is. De gestelde taakeisen en regelmogelijkheden kunnen zich met andere 

woorden bevinden op het niveau van de eigen job of de relaties tussen jobs of mensen (zoals directe 

collega's, leidinggevende en andere afdelingen).  

 

Drie dimensies in balans 

Verder onderzoek wees uit dat het relevant is om taakeisen en verwachtingen verder op te delen in drie 

dimensies: kennis, informatie en planning (wat nog verder uitgesplitst wordt in kortetermijn- en 

langetermijnplanning) (Nurski & Maenen, 2020). Binnen de kennisdimensie gaat het om een balans tussen 

enerzijds de nieuwe kennis en vaardigheden die een medewerker nodig heeft bij het uitoefenen van een 

job en anderzijds de mogelijkheden die deze medewerker heeft om tijdens het werk bij te leren. Op vlak 

van informatie wordt gekeken naar de informatie die een medewerker nodig heeft en in welke mate deze 

informatie beschikbaar is voor die medewerker. Planningsgewijs betreft het op korte termijn de balans 

tussen het aantal planningsverstoringen en de mogelijkheid om met taken te schuiven doorheen de dag. 
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1 Het Flanders’ FOOD-project WIFI2020 (Workplace Innovation for the Food Industry 2020, HBC.2016.0500, 2017-2020), 
met steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). 
Meer info op https://www.workitects.be/project/wifi-2020  

2 Het project ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk’ 
werd gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid.  
Meer info op https://www.workitects.be/project/iao-binnen-de-woonzorgsector  

https://www.workitects.be/project/wifi-2020
https://www.workitects.be/project/iao-binnen-de-woonzorgsector


Bij planning op langere termijn gaat het om de complexiteit van planning van het werk en de 

mogelijkheden voor medewerkers om zelf prioriteiten te bepalen. Belangrijk is om in een job de juiste 

regelmogelijkheden tegenover de juiste taakeis te zetten.  

 

De impact van jobinhoud en organisatiestructuur op werkbeleving 

De kenmerken van een job beïnvloeden de werkbeleving van een individu. De term werkbeleving slaat op 

de manier waarop een medewerker het werk beleeft. Een individu kan energie halen uit het werk. 

Maar het werk kan ook energie kosten. In vele jobs komen positieve en negatieve werkbeleving samen 

voor. Een medewerker kan bijvoorbeeld tegelijkertijd heel betrokken zijn (positief) maar ook stress ervaren 

(negatief). Het is daarom belangrijk om bij het analyseren van werkbeleving aandacht te hebben voor 

beide dimensies. Een job met veel stress, in combinatie met veel plezier, kan een betere werkbeleving 

geven dan wanneer deze stressvolle job weinig plezier in het werk geeft (De Witte et al., 2010).  

 

Hoewel werkbaarheid en werkbeleving een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben, worden beide 

concepten op een ander niveau geanalyseerd. Waar werkbaarheid iets zegt over de kwaliteit van het werk, 

gaat werkbeleving over hoe de medewerker de job ervaart. Werkbeleving wordt gemeten op het niveau 

van het individu, maar wordt minstens deels veroorzaakt door kenmerken van het werk. Er is in de 

wetenschappelijke literatuur al meermaals aangetoond dat er een sterke relatie bestaat tussen kenmerken 

van een job en de werkbeleving van het individu die de job uitoefent (Bakker et al., 2005; Demerouti et 

al., 2001; Hackman & Oldham, 1976; Karasek, 1979).  

 

Omvattend kader rond werkbaarheid 

Het omvattend kader voor de werkbaarheidsanalyse wordt beknopt weergegeven in FIGUUR 1. 

De organisatiestructuur wordt gedefinieerd als de verdeling van taken en bevoegdheden over afdelingen 

of teams (macrostructuur) en binnen die afdelingen of teams (microstructuur). Dit concept wordt 

geanalyseerd op het niveau van de organisatie of een deel ervan, zoals een afdeling of een team. Hieruit 

volgt de werkbaarheid van een job, gedefinieerd als de mate van balans in jobkenmerken op individueel 

niveau en in verhouding tot collega’s. Dit concept wordt gemeten op het niveau van een job. De gevolgen 

van keuzes die gemaakt worden met betrekking tot de organisatiestructuur en de jobinhoud komen tot 

uiting in de werkbeleving van medewerkers. Dit laatste concept wordt gemeten op het niveau van het 

individu. Hiermee worden zowel de Work Design-literatuur (Humphrey et al., 2007; Morgeson & Humphrey, 

2006) als de Job Demands-Control/Resources modellen (Demerouti et al., 2001; Karasek, 1979) gecombineerd 

in een model dat zowel stress (uitputting) als engagement verklaart door de balans in jobkenmerken.  

 

FIGUUR 1 \ Structuur, werkbaarheid en werkbeleving 
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Organisatiecanvas voor een integrale aanpak 

Het verband tussen de werkbaarheid van een individuele job en de achterliggende organisatiestructuur 

wordt duidelijk wanneer een organisatie op een integrale manier benaderd wordt. Het Workitects-

organisatiecanvas (FIGUUR 2) maakt dit expliciet door acht essentiële bouwstenen van organisatieontwerp 

in verband te brengen met elkaar (Workitects, 2022a). Dit canvas biedt een leidraad voor organisaties om 

doordachte keuzes te maken om het werk op een andere manier te organiseren. De deelnemende 

organisaties hebben in de loop van beide projecten diverse interventies uitgevoerd op de verschillende 

bouwstenen van het organisatiecanvas (Eeckelaert & De Craecker, 2021; Maenen, 2018).  

 

FIGUUR 2 \ Het Workitects-organisatiecanvas 

  

Methode 

Voor de werkbaarheidsanalyse in beide onderzoeken werd gebruik gemaakt van een online werkbaarheids -

bevraging, Werkmeter (Workitects, 2022b).3 Deze vragenlijst werd ontwikkeld op basis van wetenschappelijke 

inzichten en jarenlange praktijkervaring om het effect van arbeidsorganisatie op werkbaarheid in kaart 

te brengen. Werkmeter analyseert het welzijn op het werk en verzamelt inzichten op het vlak van 

werkbeleving, jobinhoud, organisatiestructuur, werkrelaties, contractuele voorwaarden en arbeids -

omstandigheden. Door de link bloot te leggen tussen de organisatiestructuur en werkbeleving, 

biedt Werkmeter inzichten om de juiste acties te detecteren die de werkbaarheid van jobs in organisaties 

kunnen verbeteren.  

 

Medewerkers uit de deelnemende organisaties in zowel de voedings- als de woonzorgsector ontvingen 

zowel bij de start (in 2018 en in 2019) als op het einde van de projecten (in respectievelijk 2020 en 2021) 

een uitnodiging om Werkmeter in te vullen. Op basis van deze data, aangevuld met data over de 

verandertrajecten bekomen via participerende observaties en diepte-interviews, werden multiple 

casestudies uitgevoerd.  
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3 Op de website van Workitects kunt u terecht voor meer informatie over de evolutie van Werkmeter 
(https://workitects.be/evolutie-van-werkmeter) en over de kwaliteit van dit instrument (https://workitects.be/kwaliteit-van-
werkmeter). 
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Resultaten  

Respons 

In de voedingssector werd de bevraging afgenomen in negen Vlaamse voedingsbedrijven, met in totaal 

1433 respondenten. In vier van die bedrijven ging het om twee afnames, zowel bij de start als op het einde 

van het project. Bij een eerste meting (2018) in die vier bedrijven vulden 380 medewerkers de enquête 

in. Bij een tweede meting (2020) waren dat er 432. De responsgraad steeg van 77% naar 87% (Eeckelaert 

& Nurski, 2021). 

 

In 2019 namen 1697 van de 2203 medewerkers uit twintig woonzorgcentra deel, wat overeenkomt met 

een responsgraad van 77%. In 2021 vulden 1277 van de 1982 medewerkers van achttien woonzorgcentra 

de bevraging in (twee woonzorgcentra namen niet deel aan de tweede meting). De responsgraad bedroeg 

64% (Dams et al., 2022). 

 

Verschillen in jobinhoud en werkbeleving tussen functiegroepen 

Om uitspraken te kunnen doen over de jobinhoud werden medewerkers in beide sectoren onderverdeeld 

in een aantal functies. De medewerkers uit de voedingsbedrijven werden gecategoriseerd in vier grote 

functiegroepen, de medewerkers in woonzorgcentra in dertien functies.  

 

Uit de cross-sectionele analyse van de bevragingen in negen voedingsbedrijven bleek dat de groep 

leidinggevenden/staff en productieondersteuning (ondersteunende functies zoals technische dienst en 

kwaliteit) gemiddeld genomen een meer ‘actieve job’ te hebben ten opzichte van hun collega’s uit productie 

en logistiek. Dit betekent dat ze op individueel niveau meer taakeisen én meer autonomie hebben, 

vooral voor kennis en planning. Voor informatie bleken de beschikbare regelmogelijkheden hierbij 

onvoldoende voor de taakeisen.  

 

Deze jobkenmerken vertaalden zich op vlak van werkbeleving in een hogere ervaren tijdsdruk en 

een grotere vertrekintentie. De groep leidinggevenden/staf rapporteerde bovendien de hoogste 

herstelbehoefte, maar ook de hoogste bevlogenheid en betrokkenheid. Het concept bevlogenheid gaat 

over het enthousiasme en de energie die medewerkers ervaren in hun werk en peilt naar het motiverende 

aspect van het werk. Het concept herstelbehoefte behelst de mate waarin medewerkers moeten herstellen 

na een dag werk en peilt naar werkstress. Bij productieondersteuning was de herstelbehoefte het laagst 

van de vier groepen, net zoals de betrokkenheid en tevredenheid. 

 

Productie- en logistieke medewerkers hadden meer ‘passieve jobs’, met minder individuele taakeisen en 

regelmogelijkheden. Vooral voor kennis en planning lagen de regelmogelijkheden lager. De gemiddelde 

tijdsdruk, herstelbehoefte en vertrekintentie bleken voor de logistieke en productiemedewerkers lager te 

liggen dan het sectorgemiddelde. Logistieke medewerkers waren ook gemiddeld meer tevreden dan hun 

collega’s uit de andere functiegroepen (Eeckelaert & Nurski, 2021). 

 

Net zoals in de voedingsbedrijven, rapporteerden de directieleden van de betrokken woonzorgcentra de 

meeste taakeisen en regelmogelijkheden. Logistieke, poets- en keukenmedewerkers bleken eerder 

‘passieve jobs’ te hebben. Van alle functies meldden zij de minste taakeisen en autonomie. 

Poetsmedewerkers bleken hierbij meer autonomie te hebben dan hun collega’s van de logistiek en keuken.  

 

De jobs van verpleeg- en zorgkundigen in woonzorgcentra bleken over alle deelnemende woonzorgcentra 

niet in balans. Ze ervoeren meer taakeisen dan autonomie. Vooral voor kennis en in mindere mate ook 

voor informatie was er bij verpleegkundigen een disbalans. Verder bleek er ook een grote variatie in de 

jobinhoud tussen de zorgmedewerkers van verschillende woonzorgcentra. 
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Deze verschillen in jobinhoud vertaalden zich ook in de werkbelevingsscores. Directieleden en leiding -

gevenden in woonzorgcentra waren het meest bevlogen en ervoeren een relatief lage herstelbehoefte. 

Verpleeg- en zorgkundigen in woonzorgcentra ervoeren een lagere bevlogenheid en hogere herstel -

behoefte (Nurski et al., 2020). 

 

Impact van de veranderingen op jobinhoud en werkbeleving  

De resultaten van de tweede metingen gaven zicht op de impact van de arbeidsorganisatorische 

veranderingen op jobinhoud en werkbeleving.  

 

In de vier voedingsbedrijven waar twee metingen plaatsvonden, nam de bevlogenheid van medewerkers 

met 10% toe en daalde de herstelbehoefte met 12%. Over de vier bedrijven en alle medewerkers heen, 

bleek autonomie op vlak van kennis en kortetermijnplanning duidelijk te zijn toegenomen (Eeckelaert & 

Nurski, 2021). 

 

Over alle onderzochte woonzorgcentra en functies heen, bleek in de loop van het project de bevlogenheid 

met 4% gedaald en de herstelbehoefte met 10% gestegen. De variatie in jobinhoud bij de start van het 

project voor zowel taakeisen als regelmogelijkheden op vlak van kennis, informatie en planning nam toe. 

Deze verschillen in veranderingen qua jobinhoud vertaalden zich ook in een verschillende impact op de 

werkbeleving: in sommige woonzorgcentra werd een lagere werkbeleving gemeten, terwijl in andere 

woonzorgcentra de werkbeleving verbeterde (Dams et al., 2022). 

 

On-the job learning verhoogt de bevlogenheid van medewerkers 

De analyses op basis van de Werkmeterdata toonden dat kennisautonomie een sterke impact heeft op de 

bevlogenheid van medewerkers. De vrijheid hebben om nieuwe kennis en vaardigheden te leren tijdens 

de job werkt met andere woorden erg motiverend (Nurski & Maenen, 2020). Leermogelijkheden kunnen 

op verschillende manieren verhoogd worden. De deelnemende organisaties in beide projecten voerden 

diverse interventies uit die een impact kunnen hebben op de leerkansen van medewerkers. Via jobverbreding 

kunnen medewerkers extra uitvoerende taken opnemen. In een voedingsbedrijf kan het bijvoorbeeld gaan 

om operatoren die meerdere machines of productielijnen leren bedienen, waardoor er meer afwisseling 

in de jobs ontstaat en het bedrijf flexibeler kan werken (Eeckelaert & Nurski, 2021). In een woonzorgcentrum 

kan dat betekenen dat alle medewerkers in een (multidisciplinair) team verantwoordelijk worden gemaakt 

voor het aspect ‘wonen en leven’ van bewoners of door het invoeren van projectwerking (Dams et al., 

2022). Een tweede type van interventies betrof jobverrijking. In dit geval wordt het takenpakket verrijkt 

met specifieke regeltaken. In de voedingsbedrijven kregen operatoren bijvoorbeeld meer impact op de 

dagelijkse planning of controle van de kwaliteit (Eeckelaert & Nurski, 2021). Ook in woonzorgcentra kregen 

medewerkers meer regeltaken rond onder andere planning, kwaliteit, bestellingen, administratieve 

opvolging en teamwerking (Dams et al., 2022).  

 

Planningsautonomie verlaagt de herstelbehoefte 

Uit analyses bleek dat verstoringen in de planning een stressverhogend effect hebben. Het kunnen 

opvangen van onverwachte gebeurtenissen gedurende de dag, door zelf met taken te schuiven, bleek 

daarbij een belangrijke buffer te zijn tegen stress. In de vier voedingsbedrijven werd een toegenomen 

autonomie op het vlak van kortetermijnplanning vastgesteld. Deze toename hielp ook de daling in 

herstelbehoefte te verklaren. Bij de onderzochte woonzorgcentra bleken er grote verschillen tussen 

planningstaakeisen en -autonomie. Medewerkers meer verantwoordelijkheid geven kan helpen om 

planningsverstoringen op te vangen. Ook meer multidisciplinair samenwerken kan daar een impact op 

hebben (Dams et al., 2022). 
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Samenwerking in teams 

Bij het creëren van meer multidisciplinaire teams worden ook nieuwe interafhankelijkheden gecreëerd 

ten aanzien van collega’s op vlak van kennis, informatie en planning. De analyses toonden aan dat wanneer 

medewerkers rapporteerden dat collega’s waardevolle kennis hadden, ze meer leermogelijkheden in hun 

dagelijks werk ervoeren. Eenzelfde patroon gold voor informatie: medewerkers die aangaven dat ze 

informatie van hun collega’s nodig hadden, meldden dat ze veel toegang hadden tot informatie. 

Wat planning betrof, leerden de resultaten dat naarmate medewerkers meer afhankelijk waren van 

teamleden voor hun planning, zij minder mogelijkheden hadden om zelf hun planning te regelen. Deze 

relatie is eerder klein, maar significant.  

 

In de voedingsbedrijven bleek dat kennisdeling in het algemeen over alle deelnemende organisaties heen 

binnen het eigen team of afdeling was toegenomen. Ook toonden de resultaten dat medewerkers in 

voedingsbedrijven vaker voor elkaar insprongen binnen het team (Eeckelaert & Nurski, 2021). 

 

Voor de onderzochte woonzorgcentra bleken er ook voor de resultaten met betrekking tot 

teaminterafhankelijkheid en -beschikbaarheid op vlak van kennis en planning grote verschillen te bestaan 

(Dams et al., 2022). 

 

Uit de analyses bleek verder dat er een sterke link was tussen emotionele en instrumentele steun van 

collega’s: collega’s die elkaar helpen op vlak van kennis, informatie en planning staan elkaar ook meer bij 

op emotioneel vlak en omgekeerd. 

 

Naar een andere manier van leidinggeven  

Een andere manier van werken vraagt ook een andere manier van leidinggeven. Uit de resultaten van het 

woonzorgproject bleek dat hoofdverpleegkundigen bij de tweede meting minder leermogelijkheden 

ervoeren en minder mogelijkheden hadden om de toegenomen verstoringen op te vangen. Dit verklaart 

mogelijk ook de lagere bevlogenheid en een hogere herstelbehoefte van hoofdverpleegkundigen op het 

einde van het project (Dams et al., 2022). 

 

Medewerkers in vijf woonzorgcentra gaven aan dat ze meer sturing en coaching ervoeren van hun 

leidinggevende. De leidinggevenden in deze woonzorgcentra hadden een traject gevolgd om zich te 

sterken in hun nieuwe rol als coach. De emotionele steun die medewerkers van hun leidinggevende 

ervoeren, bleek in deze woonzorgcentra te zijn gestegen. Binnen het woonzorgproject bleken teamleden 

gemiddeld minder afhankelijk te zijn geworden van hun leidinggevenden voor het verkrijgen van kennis 

en informatie. De interafhankelijkheid voor planning was wel gestegen. De beschikbaarheid van de 

leidinggevende voor zowel kennis, informatie als planning was gedaald (Dams et al., 2022). 

 

Conclusie en reflectie 

Een belangrijk doel van beide innovatieprojecten in de voedings- en woonzorgsector was de werkbaarheid 

van de jobs te verhogen door het werk op een andere manier te organiseren. De resultaten uit de eerste 

meting toonden duidelijke werkbaarheidsproblemen aan in specifieke functies, zoals ondersteunende 

functies, zorg- en verpleegkundigen in woonzorgcentra en productiemedewerkers in voedingsbedrijven. 

Bij de aanvang van de innovatieprojecten waren er grote verschillen tussen de organisaties in startpunt, 

condities, soort interventies, enzovoort. 

 

In beide projecten werd een longitudinale impactanalyse op vlak van werkbaarheid uitgevoerd en dit bij 

respectievelijk achttien woonzorgcentra en vier voedingsbedrijven. Longitudinaal onderzoek naar de 

impact van organisatieveranderingen en werkbaarheid is zeldzaam. 
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De werkbaarheidsbevraging Werkmeter biedt in dit opzicht niet alleen inzicht in de werkbeleving, maar 

ook in de jobinhoud, organisatiestructuur en werkrelaties en kan daardoor de link leggen tussen de 

arbeidsorganisatie en werkbeleving.  

 

Dergelijk onderzoek kent ook enkele beperkingen. Het werk op een andere manier organiseren vraagt 

om een integrale benadering, waarbij veranderingen op één van de acht bouwstenen van het organisatiecanvas 

(zie FIGUUR 2) ook een impact hebben op de andere bouwstenen. De deelnemende organisaties voerden 

bovendien verschillende interventies op verschillende bouwstenen uit. Het was dan ook niet mogelijk om 

de impact van één specifieke interventie na te gaan. Ook andere factoren kunnen een invloed hebben (zie infra).  

 

Uit de resultaten bleek dat er grote verschillen waren in de jobinhoud tussen functies. Deze verschillen 

verklaren ook het verschil in werkbeleving. Zo hebben leidinggevenden eerder actieve jobs met hoge 

taakeisen, maar ook veel regelmogelijkheden en een goede werkbeleving. Wanneer medewerkers meer 

taakeisen dan regelmogelijkheden ervaren, is de job niet in balans. Dit was onder meer het geval voor 

zorg- en verpleegkundigen in woonzorgcentra. Deze functies rapporteerden een hogere herstelbehoefte 

en lagere bevlogenheid.  

 

De verschillende jobkenmerken hebben een verschillende impact op de werkbeleving van medewerkers. 

Nieuwe kennis en vaardigheden kunnen leren tijdens de job, verhoogt de bevlogenheid. Wil je de 

bevlogenheid van medewerkers verhogen, check dan waar in hun huidig takenpakket nog ruimte is om bij 

te leren of herverdeel taken binnen het team. Geef medewerkers de kans en ruimte om bij te leren. 

Onverwachte gebeurtenissen kunnen opvangen door taken te verschuiven doorheen de dag, verlaagt de 

herstelbehoefte. Probeer planningsverstoringen te beperken door bijvoorbeeld afspraken te maken of 

geef medewerkers meer verantwoordelijkheden zodat ze deze verstoringen kunnen opvangen.  

 

De resultaten toonden dat de doorgevoerde veranderingen in de arbeidsorganisatie een impact hebben 

op de werkbaarheid van jobs en werkbeleving van medewerkers. De impactanalyse in de twee sectoren 

resulteerden in zowel een aantal gelijkaardige als verschillende inzichten. Zo nam de bevlogenheid van 

medewerkers in voedingsbedrijven toe en daalde de herstelbehoefte. In de onderzochte woonzorgcentra 

waren er grote verschillen in de veranderingen van de werkbeleving. Deze verschillen kunnen deels 

verklaard worden doordat sommige woonzorgcentra geplande organisatieveranderingen nog niet of vlak 

voor de tweede meting hadden doorgevoerd. Bovendien zijn er ook andere factoren die een impact hadden 

op het verandertraject, de werkbaarheid van jobs en de werkbeleving van medewerkers, zoals de 

coronapandemie, personeelstekort en -wissels.  

 

Op teamniveau leerden de resultaten dat interafhankelijkheid van collega’s op vlak van kennis en 

informatie de individuele kennis- en informatieautonomie bevordert. Interafhankelijkheid op het vlak van 

planning staat planningsautonomie in de weg. Dit heeft implicaties voor het samenstellen van multidisciplinaire 

teams: breng medewerkers samen die elkaars kennis en informatie nodig hebben in hun eigen werk, 

maar vermijd dat medewerkers afhankelijk worden van elkaars planning. Verder toonden de resultaten 

ook aan dat medewerkers die goed samenwerken elkaar ook emotioneel steunen en vice versa. Om de 

emotionele steun in een team te verbeteren wordt best gekeken hoe collega’s elkaar op vlak van 

competentie ontwikkeling kunnen ondersteunen. 

 

Een andere manier van werken vraagt ook een andere manier van leidinggeven. De resultaten uit het 

woonzorgproject toonden een lagere bevlogenheid en hogere herstelbehoefte van hoofdverpleegkundigen 

op het einde van het project. Hoofdverpleegkundigen ervoeren een spanningsveld door hun eigen 

veranderende rol en tegelijk de verwachting om hun team te ondersteunen in de verandering. 

Dit spanningsveld bracht de hoofdverpleegkundigen in een stressvolle positie (Marichal & Wouters, 2018). 

Om hun nieuwe rol te kunnen opnemen, hadden de leidinggevenden nood aan extra ondersteuning, 

zoals een extra opleiding, cursus of structurele intervisiemomenten. 
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De bewakingssector wordt gekenmerkt door atypische werktijden en arbeidsregimes. In tegenstelling tot 

industriële sectoren kent deze sector niet alleen nacht- en ploegenarbeid in de ‘traditionele’ zin, maar is 

de arbeidsorganisatie bijzonder flexibel. Zolang de rusttijden gerespecteerd worden, is het bijvoorbeeld 

mogelijk om in dezelfde week zowel een vroege, een late als een nachtshift te doen. Shiften kunnen continu 

wisselen, zowel wat werkdagen en -uren betreft, de duur van de shift, als de locatie waarop het werk wordt 

uitgevoerd (en dus het soort werk dat uitgevoerd wordt). Verder bestaan binnen de sector veel 

verschillende beroepen (statische bewakingsagent, mobiele bewakingsagent, waardevervoerder, 

enzoverder) die elk met verschillende systemen worden geconfronteerd. Zowel door de atypische aard 

van werktijden en arbeidsregimes als de grote intrasectorale jobdiversiteit is er nog geen volledig zicht 

op de sectorale arbeidstijdregeling en bijhorende welszijnsimpact. 

 

In dit artikel presenteren we de resultaten van een onderzoek1 dat volgende vragen beantwoordt:  

• Wat is de arbeidstijdregeling in de Belgische bewakingssector? 

• Wat is de welzijnssituatie van werknemers in de Belgische bewakingssector? 

• Kan de welzijnssituatie van werknemers gelinkt worden aan de arbeidstijdregeling? 

• Hoe waarderen werknemers zelf de verschillende arbeidstijdkenmerken? 
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Dit onderzoek bestudeert de prevalentie en de gevolgen van atypische arbeidstijden in de 

bewakingssector. Op basis van een representatieve enquête bij 497 bewakingsagenten 

typeren we de arbeidstijdregeling in de Belgische bewakingssector aan de hand van acht 

arbeidstijdkenmerken. Vervolgens analyseren we het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van 

bewakingsagenten en onderzoeken we het verband tussen specifieke arbeidstijdkenmerken 

en welzijnsuitkomsten. De resultaten tonen onder andere aan dat roosterautonomie 

consistent positief verbonden is met goede welzijnsuitkomsten, in tegenstelling tot 

onregelmatigheid en oproepbaarheid. Naast welzijnsimpact en de relatie met arbeids tijd -

kenmerken gaan we ook na hoe werknemers de houdbaarheid van hun job zelf inschatten. 

Voor de verschillende houdbaarheidscomponenten die onderzocht worden (zoals inspraak 

en de leeftijd tot wanneer het werk houdbaar wordt geacht), zijn er aanwijzingen dat de 

bewakingssector slecht scoort. Ten slotte onderzoeken we via een vignette-experiment in 

welke mate werknemers willen gecompenseerd worden voor atypische arbeidstijden ten 

opzichte van een klassieke job waarbij uitsluitend overdag wordt gewerkt.

ABSTRACT

1 Het volledige onderzoeksrapport zal begin 2023 beschikbaar gesteld worden.



Dit onderzoek werd gefinancierd door het Fonds voor de bestaanszekerheid van de bewaking, ABVV 

Algemene Centrale, en ACV Voeding en Diensten.  

We presenteren eerst een eenvoudig conceptueel kader, gevolgd door een korte bespreking van de 

onderzoeksmethodes. Daarna beschrijven we de arbeidstijd regeling in de bewakingssector en gaan we in 

op de welzijnsimpact van verschillende arbeidstijdkenmerken. Hierna analyseren we hoe bewakings agenten 

zelf de houdbaarheid van hun job inschatten en hoe verschillende arbeidstijdkenmerken door hen 

gewaardeerd worden. 

 

Conceptueel kader 

Het onderzoek vertrekt vanuit een eenvoudig conceptueel kader om de link tussen arbeidstijdregeling en 

welzijnsimpact te onderzoeken (FIGUUR 1). 

Arbeidstijdregeling verwijst naar de manier waarop arbeidstijd in brede zin georganiseerd wordt. 

Een bewakingsfirma die één post dag en nacht moet bewaken kan één groep bewakingsagenten steeds ’s 

nachts laten werken en een andere groep altijd overdag, of beide groepen bijvoorbeeld om de week van 

rooster laten wisselen.  

De specifieke arbeidstijdkenmerken waar het onderzoek op focust zijn deze waarvan een verband met het 

welzijn van de werknemer wordt verondersteld. In het voorbeeld van de bewakingsfirma leidt de arbeids tijd -

regeling in het ene geval tot een vaste nacht- en een vaste dagploeg en in het andere geval tot een wisselend 

ploegensysteem. Dit kan een impact hebben op het fysiek, mentaal en sociaal welzijn van werknemers. 

 

FIGUUR 1 \ Conceptueel kader verband arbeidstijdregeling en welzijn  

 

 

 

 

 

 

 

 

De link tussen arbeidstijdkenmerken en welzijn kan voor individuele werknemers verschillen door twee 

mechanismen. Enerzijds kunnen er verschillen zijn in adaptatie, dit slaat op aanpassingen naar aanleiding 

van een specifiek arbeidstijdkenmerk. Zo kan de ene nachtwerker overdag met oordopjes slapen om niet 

wakker te worden van de spelende kinderen en de andere nachtwerker overdag zonder oordopjes slapen 

en wel regelmatig wakker worden door buitengeluiden. Anderzijds kunnen er verschillen zijn in persoonlijke 

kenmerken. Zo kan de welzijnsimpact van nachtwerk eventueel verschillen afhankelijk van het chronotype 

van de werknemer (bijvoorbeeld nachttype of ochtendtype).  

 

Onderzoeksmethodes 

Met hulp van het Fonds voor bestaanszekerheid van de bewaking werd een representatieve enquête 

uitgestuurd naar vijfduizend werknemers in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De enquêtepopulatie beslaat 

arbeiders werkzaam in paritair comité 317 die in het vierde kwartaal van 2021 minstens het sectorale 

minimumloon verdienden (8252 euro). In totaal gaat het om 15 331 personen. Bedienden werden 

uitgesloten aangezien een deel van deze werknemers administratief werk verricht of leidinggevende is. 

Het looncriterium is nodig om werknemers die slechts deeltijds actief zijn in de bewakingssector uit te 

sluiten, hun situatie lijkt erg specifiek en valt buiten het bestek van dit onderzoek. Het aantal respondenten 

ligt op 497 of ongeveer tien procent van het totaal aantal personen die de enquête ontvingen. 
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Over het algemeen lijkt het dat de respondenten met betrekking tot leeftijd, geslacht en taal representatief 

zijn voor de arbeiderspopulatie van PC317. Door de representativiteit van de respondenten kunnen de 

resultaten van de enquête gegeneraliseerd worden naar de enquêtepopulatie. 

 

Arbeidstijdregeling in de bewakingssector 

Om de arbeidstijdregeling in de bewakingssector te typeren, werden acht arbeidstijdkenmerken geselecteerd. 

Op basis van de wetenschappelijke literatuur (van de Ven et al., 2022) blijkt er sterk bewijs voor de 

welzijnsimpact van vier arbeidstijdkenmerken:  nachtdiensten,  weekenddiensten,  quick returns (weinig tijd 

tussen diensten) en  roosterautonomie. Daarnaast beschouwen we ook de dimensies dienstlengte (bijvoorbeeld 

12 uur durende shiften), oproepbaarheid, onregelmatige uren en verplaatsingstijd. Die dimensies hebben 

weinig aandacht gekregen in de literatuur, maar zijn volgens sectorexperten van belang. 

 

Nachtwerk is breed verspreid in de bewakingssector. Slechts 18% van de respondenten zegt nooit aan 

nachtwerk te doen en 44% van de enquêtedeelnemers geeft aan voornamelijk ’s nachts te werken. Deze 

cijfers staan in scherp contrast met de Belgische economie in haar geheel, waar volgens de laatste gegevens 

uit de European Working Conditions Survey (EWCS)2 83% van de werkenden nooit ’s nachts werkt. 

 

Ook weekendwerk maakt voor het overgrote deel van de bewakingsagenten deel uit van het werkrooster. 

Slechts 8% werkt in een normale maand nooit op zaterdag en eveneens 8% zegt nooit op zondag te 

werken. Deze resultaten steken opnieuw scherp af tegen de situatie onder de Belgische werkenden in het 

algemeen, gezien 59% van de Belgische werkenden nooit op zaterdag werkt en 72% nooit op zondag 

(EWCS, 2015). 

 

Quick returns, dit is weinig rusttijd hebben tussen diensten, komt relatief vaak voor in de bewakingssector. 

In een normale werkmaand heeft 36% van de respondenten altijd minstens één keer minder dan 12 uur 

rust tussen twee volledige diensten, en heeft een bijkomende 16% soms minstens één keer minder dan 

12 uur rust tussen twee volledige diensten. Nochtans legt de sectorale CAO verplicht 12 uur rust tussen 

twee volledige diensten op. 

 

Met betrekking tot roosterautonomie zegt 72% van de bewakingsagenten gemakkelijk een dienst te 

kunnen wisselen met collega’s, terwijl 52% van oordeel is dat de planning rekening houdt met specifieke 

omstandigheden (bijvoorbeeld kinderen en hobby’s). Over het algemeen is er dus een grote mate van 

roosterautonomie. 

 

Wat betreft dienstlengte duurt de kortste dienst van een bewakingsagent typisch ofwel 3 uur (16% van 

de respondenten), 8 uur (27%) of 12 uur (26%). Hieruit valt op te maken dat ongeveer een vierde van de 

bewakingsagenten uitsluitend 12 uur durende shiften draait. In een normale werkmaand duurt de langste 

dienst typisch 12 uur (79%) of zelfs meer dan 12 uur (10%). Shiften van meer dan 12 uur gebeuren volgens 

de CAO op vrijwillige basis. Er is geen direct vergelijkbare vraag in EWCS-2015 te vinden. Wel blijkt uit 

EWCS-gegevens (2015) dat 68% van de Belgische werkenden nooit meer dan 10 uur per dag werkt. 

Hieruit valt af te leiden dat diensten in de bewakingssector over het algemeen langer tot veel langer duren 

dan in de Belgische economie in haar geheel. 

 

Over oproepbaarheid zijn volgende vaststellingen te maken. Ongeveer 31 procent geeft aan regelmatig 

stand-by te zijn, maar slechts 21% van de respondenten zegt daar ook voor betaald te worden. 
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2 De EWCS-vragenlijst is een vragenlijst gericht op het onderzoeken van de werkomstandigheden in Europa. Ongeveer elke vijf 
jaar wordt de vragenlijst opnieuw voorgelegd aan een panel uit een 30-tal Europese landen. De meeste recente gegevens 
zijn voor een bevraging uit 2015, voor België bedroeg de respons toen ongeveer 2 500.



Volgens de sectorale CAO is een stand-by-premie enkel verplicht voor mobiele bewakingsagenten. 

Daarnaast maakt slechts 8% van de respondenten deel uit van een flexibele pool (een door de sectorale 

CAO gegeven mogelijkheid om een werknemerspoule op te richten die, mits vergoeding, beschikbaar moet 

zijn voor een acute oproep van de werkgever). 

 

Onregelmatigheid kan op uiteenlopende manieren gemeten worden. 42% van de bewakingsagenten werkt 

op een werkdag steeds even lang, maar slechts 9% heeft elke week evenveel werkdagen en 8% presteert 

iedere week evenveel uren. Dat staat in scherp contrast met de Belgische economie, waar volgens de 

EWCS-data (2015) 53% elke werkdag even lang werkt, 81% elke week evenveel werkdagen heeft en 68% 

iedere week evenveel uren presteert. 51% van de respondenten zegt deel uit te maken van een roterend 

ploegensysteem. Bovendien blijkt uit de enquêteantwoorden dat respondenten structureel overuren 

presteren. 85% van de respondenten geeft aan dat het werkrooster normaal gezien afwijkt van de initiële 

planning. Volgens de sectorale CAO moet de initiële planning meegedeeld worden aan het einde van de 

voorgaande maand. In de EWCS (2015) wordt bevraagd of het werkrooster “regelmatig” wijzigt. Bij 26% 

van de Belgische werkenden is dat inderdaad het geval. Over het algemeen lijkt onregelmatigheid dus 

wijdverspreid in de bewakingssector. 

 

Een laatste relevant arbeidstijdkenmerk is verplaatsingstijd. Gemiddeld duren woon-werkverplaatsingen 

in een normale maand minimaal ongeveer 50 minuten en maximaal ongeveer 1u30 (heen-en-terug). 

Woon-werkverplaatsingen in de bewakingssector lijken langer te duren dan wat normaal is in de Belgische 

economie, aangezien uit EWCS-2015 gegevens een gemiddelde woon-werkverplaatsing van 49 minuten 

(mediaan: 40 minuten) af te leiden is (EWCS bevraagt geen minima en maxima zoals in onze enquête). 

 

Welzijnsimpact arbeidstijdkenmerken 

Hoe is het gesteld met het welzijn van de bewakingsagenten? Zijn welzijnsuitkomsten gelinkt aan 

specifieke arbeidstijdkenmerken? In deze sectie geven we een antwoord op beide vragen. Eerst komt de 

algemene gezondheid aan bod, vervolgens slaap, daarna fysiek welzijn, mentaal welzijn en ten slotte 

sociaal welzijn. De aparte categorie voor slaap is nodig omdat slaap zowel verbonden is aan fysiek als 

aan mentaal welzijn. Voor elk arbeidstijdkenmerk werden alle respondenten toegewezen aan een groep 

voor wie het arbeidstijdkenmerk van toepassing was (bijvoorbeeld groep met nachtwerk) en een groep 

op wie het arbeidstijdkenmerk niet van toepassing was (bijvoorbeeld groep zonder nachtwerk). In de 

analyse werden de associaties tussen arbeidstijdkenmerken en welzijnsuitkomsten onderzocht met behulp 

van kruistabellen (voor meer informatie, zie het rapport dat begin 2023 verschijnt). 

 

De algemene gezondheid van bewakingsagenten is volgens hun eigen inschatting over het algemeen goed. 

Niettemin is de algemene gezondheid van bewakingsagenten beduidend slechter dan onder de Belgische 

werkenden (7% met slechte algemene gezondheid in bewakingssector, tegenover 3% onder de Belgische 

werkenden op basis van EWCS-gegevens). Er zijn indicaties dat een goede algemene gezondheid gelinkt 

is met roosterautonomie en, minder sterk, met 12 uur durende shiften. Ten slotte is er een zwakke indicatie 

dat onregelmatigheid verband houdt met een slechte algemene gezondheid. 

 

De resultaten voor slaapkwaliteit in brede zin zijn gemengd. Voor een reeks indicatoren geeft een derde 

aan vaak of altijd slaapproblemen te ervaren, een derde soms en een derde zelden of nooit. Hoewel de 

beschikbare gegevens geen perfecte vergelijking toelaten, is het aannemelijk dat de slaapkwaliteit van 

een bewakingsagent merkelijk lager is dan van een Belgische werkende. Opvallend is dat meer dan de 

helft van de bewakingsagenten zegt geen normaal slaappatroon te hebben. Een vierde geeft aan dat hun 

slaappatroon een negatieve impact heeft op het werk, een op twee geeft aan dat hun slaappatroon een 

negatieve impact heeft op hun sociaal en familiaal leven. 
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Ongeveer de helft van de bewakingsagenten rapporteert hun gedrag bewust aan te passen om tot een 

beter slaappatroon te komen (bijvoorbeeld met oordoppen slapen of de kamer extra verduisteren). 

Nachtwerk en onregelmatigheid lijken het sterkst verbonden met slechte slaapuitkomsten, terwijl 

roosterautonomie daarentegen gelinkt kan worden aan goede slaapuitkomsten. Enkele voorbeelden van 

slaapgerelateerde problemen gerapporteerd door respondenten zijn: vaak in slaap te vallen achter het 

stuur, het slopend karakter van de wissel tussen nacht- en dagdiensten of wisselende beginuren, en de 

frequente stemmingswisselingen naar aanleiding van vermoeidheid.  

 

Fysieke problemen lijken vrij frequent voor te komen onder bewakingsagenten, in het bijzonder 

musculoskeletale klachten (56%), spijsverteringsproblemen (35%), obesitas (31%) en verlies van kracht 

of uithouding (31%). Ondanks het feit dat ’slechts’ 19% van de bewakingsagenten vindt dat hun fysieke 

gezondheidstoestand niet goed of normaal is, geeft 37% aan dat hun werk een negatieve impact heeft 

op hun fysieke gezondheid. Een kleine helft van de respondenten (46%) geeft bovendien aan hun gedrag 

aan te passen om over hun fysieke gezondheidstoestand te waken. Specifieke fysieke problemen zijn 

voornamelijk geassocieerd met weekendwerk, quick returns, oproepbaarheid en onregelmatigheid. 

Roosterautonomie is daarentegen gelinkt aan de afwezigheid van verschillende specifieke fysieke problemen. 

 

Voor een reeks indicatoren met betrekking tot verschillende dimensies van mentaal welzijn rapporteert 

ongeveer 10 tot 30 procent van de bewakingsagenten negatieve gevoelens. Opvallend is dat 37% het 

gevoel heeft voortdurend onder druk te staan, terwijl 31% aangeeft niet het gevoel te hebben zinvol bezig 

te zijn en 32% door zorgen veel slaap te kort komt. Slechts 8% van de bewakingsagenten zegt zich 

mentaal niet evenwichtig te voelen, maar niettemin geeft 25% aan dat het werk een negatieve impact 

heeft op hun mentaal welzijn en doet 42% bewust gedragsaanpassingen om over hun mentaal evenwicht 

te waken. Onregelmatigheid, oproepbaarheid en in mindere mate quick returns blijken verbonden te 

zijn aan negatieve mentale welzijnsuitkomsten. Roosterautonomie is dan weer gelinkt aan positieve 

mentale welzijnsuitkomsten. 

 

Uit antwoorden op een open vraag kunnen een aantal mogelijke verklaringen worden afgeleid voor de 

vrij afgetekende resultaten in verband met de link tussen arbeidstijdkenmerken en mentale gezondheid. 

Het verband met roosterautonomie kan eventueel verklaard worden doordat werknemers aangeven dat 

een slechte verstandhouding met de werkgever het mentaal welzijn negatief beïnvloedt, en rooster -

autonomie potentieel geassocieerd is met een positieve verstandhouding met de werkgever. Het verband 

tussen quick returns, oproepbaarheid en een negatieve mentale welzijnsuitkomst valt mogelijk deels uit 

te leggen door het voorkomen van personeelstekorten, wat tot meer werk- en stand-byvereisten kan 

leiden. Ten slotte is de link tussen onregelmatigheid en negatieve mentale welzijnsuitkomsten mogelijk 

verklaarbaar als stress ten gevolge van veranderlijkheid.  

 

De resultaten voor verschillende componenten van sociaal welzijn zijn uiteenlopend (FIGUUR 2). 

In vergelijking met de Belgische werkenden maken minder bewakingsagenten zich zorgen over het werk 

op momenten dat ze niet aan het werk zijn (15% vaak of altijd tegenover 20% onder de Belgische 

werkenden volgens EWCS-gegevens uit 2015). Wel is het zo dat het in de bewakingssector vaker voorkomt 

dat werknemers zich na het werk te uitgeput voelen voor sommige huishoudelijke taken (36% in de 

bewakingssector geeft aan dat dit vaak of altijd voorkomt, tegen 22% onder de Belgische werkenden). 

Erg opvallend is het verschil met betrekking tot de vraag of het werk verhindert om de gewenste tijd aan 

hobby’s, vrienden en familie te besteden: onder bewakingsagenten zegt 45% dat dit vaak of altijd het 

geval is, tegenover slechts 10% onder de Belgische werkenden. Slechts 41% van de respondenten vindt 

dat werk en privéleven in balans zijn en 39% geeft aan dat het werk een negatieve impact heeft op het 

privéleven. Verder zegt 38% zijn of haar gedrag bewust aan te passen om over het privéleven te waken 

en rapporteert maar 2% dat het privéleven een negatieve impact heeft op het werk. 
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FIGUUR 2 \ Overzicht van sociaal welzijn (laatst gewerkte maand) 

 

Bron: eigen enquête 

 

Oproepbaarheid en onregelmatigheid zijn duidelijk geassocieerd met negatieve sociale welzijns uitkomsten, 

terwijl roosterautonomie afgetekend gelinkt kan worden aan positieve resultaten voor sociaal welzijn. 

Verder zijn quick returns sterk positief gelinkt aan minder tijd dan gewenst besteden aan hobby’s, vrienden 

en familie door het werk. Nachtwerk blijkt dan weer negatief geassocieerd met zorgen maken over het 

werk in de vrije tijd. In de antwoorden op een open vraag over sociale welzijnsrisico’s valt op dat weekend- 

en nachtwerk frequent terugkeren als werkprivérisico terwijl er uit de kwantitatieve analyse hierboven 

geen duidelijke link tussen weekend- of nachtwerk en sociale welzijnsproblemen naar voren komt.  

 

Houdbaarheid  

Naast welzijnsimpact en de relatie met arbeidstijdkenmerken gaan we ook na hoe respondenten de 

houdbaarheid van hun job zelf inschatten. Houdbaarheid werd opgedeeld in verschillende componenten: 

leeftijd tot wanneer het werk houdbaar wordt geacht, inspraak, sociale context en gezinsinkomen. 

Voor elk van deze verschillende houdbaarheidscomponenten zijn er aanwijzingen dat de bewakingssector 

slecht scoort. Zo denkt slechts 26% van de respondenten hun job te kunnen volhouden tot minstens 65 jaar.  
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Voor inspraak en sociale context kan worden vergeleken met de Belgische werkenden en blijkt dat de 

bewakingssector het ook relatief gezien slecht doet. Gebrek aan inspraak blijkt geassocieerd met 

nachtwerk. Dat zou verklaard kunnen worden door een loskoppeling tussen nachtwerkers en de rest van 

de organisatie. Quick returns zijn verbonden met niet op de hoogte gehouden worden van afspraken rond 

preventie en bescherming op het werk en een baas die niet helpt of ondersteunt. Deze resultaten lijken 

logisch gezien quick returns illegaal zijn in de sector. Oproepbaarheid kan in verband gebracht worden 

met een slechte verstandhouding tussen collega’s onderling. Een mogelijke verklaring is dat het vaak 

moeten invallen tot wrevel tussen collega’s leidt. Onregelmatigheid is gelinkt aan niet op de hoogte 

gehouden worden van afspraken rond preventie en bescherming. Zowel voor quick returns, oproepbaarheid 

als onregelmatigheid zijn er aanwijzingen dat deze arbeidstijdkenmerken verband houden met moeilijk 

of zeer moeilijk rondkomen met het huidig gezinsinkomen. Dit laatste verband kan er mogelijk op wijzen dat 

bewakingsagenten quick returns, oproepbaarheid of onregelmatigheid accepteren uit financiële noodzaak. 

Voor roosterautonomie vinden we voor alle dimensies opnieuw een positief verband met houdbaarheid. 

 

Vignette-experiment 

De enquête bevatte een vignette-experiment waarbij elke respondent de aantrekkelijkheid van zes vacatures 

beoordeelde. Die zes vacatures werden geselecteerd uit een set van 180 unieke vacatures, en willekeurig 

toegekend aan de respondent. Niet alle respondenten beoordeelden dus dezelfde zes vacatures. 

 

Die vacatures verschillen met betrekking tot het uurloon en de premie voor nachtwerk, atypische 

arbeidstijden en andere jobkenmerken (werkorganisatie, werkbelasting en het oplossen van conflicten). 

Atypische arbeidstijd wordt gespecifieerd op basis van drie aspecten: uitsluitend dagwerk versus uitsluitend 

nachtwerk of een combinatie van dag- en nachtwerk, een vast versus een variabel maandrooster en het 

al dan niet regelmatig voorkomen van last-minute wijzigingen in het uurrooster. 

 

Dit vignette-experiment laat toe om te bepalen in welke mate respondenten atypische arbeidstijd -

regelingen als (on)aantrekkelijk ervaren. Het grote voordeel van een vignette-experiment is dat de relatie 

tussen de aantrekkelijkheid van de job en de jobkenmerken de werkelijke voorkeuren van respondenten 

meet. Terwijl de andere vragen toelaten om te de arbeidstijden te documenteren en te linken aan de 

gezondheid van de werknemers, laat het vignette-experiment toe te meten hoe de respondenten zelf 

staan ten opzichte van atypische arbeidstijden. 

 

De resultaten liggen in de lijn der verwachtingen (FIGUUR 3): respondenten verkiezen jobs met uitsluitend 

dagwerk ten opzichte van jobs met uitsluitend nachtwerk of jobs met een combinatie van dag- en 

nachtwerk. Opvallend is wel dat jobs met uitsluitend nachtwerk niet slechter scoren dan jobs met een 

combinatie van dag- en nachtwerk. Jobs die meer flexibiliteit vereisen – een ander kenmerk van atypische 

arbeid – scoren ook slechter. Respondenten verkiezen vaste maandroosters ten opzichte van variabele 

maandroosters. Bovendien hebben respondenten een duidelijke afkeer van last-minute wijzigingen in 

het uurrooster. 

 

Vanuit een beleidsoogpunt is de belangrijkste vaststelling dat respondenten best bereid zijn om in te gaan 

op vacatures met atypisch werk, mits ze hier een hoger loon of premie voor ontvangen. Het vignette-

experiment laat ons toe om in te schatten hoeveel respondenten extra willen verdienen om een atypische 

job even aantrekkelijk te vinden als een ‘klassieke’ job. Zo stellen we bijvoorbeeld vast dat de gemiddelde 

respondent een job met nachtwerk even aantrekkelijk vindt als een job met dagwerk indien de job met 

nachtwerk 2,25 euro per uur meer betaalt. De compensatie die respondenten vragen om (bijvoorbeeld) 

nachtwerk te doen lijkt lager te liggen dan wat gangbaar is in de sector. Dit zou kunnen verklaren waarom 

veel arbeiders in PC317 bereid zijn om, aan de huidige premies, ’s nachts te werken. 
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FIGUUR 3 \ De invloed van jobkenmerken op de aantrekkelijkheid van de job  

 

Noot: De figuur toont de resultaten van een lineaire regressie van de aantrekkelijkheid van een vacature (Likertschaal van 1 tot 
10) op het loon en de premie voor nachtarbeid, drie kenmerken van atypische arbeidstijden en drie andere jobkenmerken. 
De figuur geeft de puntschatting voor elk jobkenmerk samen met het 95% betrouwbaarheidsinterval. De standaardfouten 
zijn geclusterd op het niveau van de respondent. De resultaten voor (bijvoorbeeld) nachtwerk dienen als volgt 
geïnterpreteerd te worden: wanneer alle andere jobkenmerken constant worden gehouden, zal een vacature met nachtwerk 
gemiddeld 0,88 punten lager scoren in vergelijking met een vacature met uitsluitend dagwerk.  

 

Het is opvallend dat respondenten erg huiverig staan tegenover jobs waarin het rooster regelmatig last-

minute wordt gewijzigd door de werkgever. Respondenten vragen 2,17 euro per uur meer om dergelijke 

jobs als even aantrekkelijk te beschouwen dan jobs waarin last-minute wijzigingen in het uurrooster niet 

voorkomen. Dit is in lijn met de academische literatuur.  

 

Hierboven werd reeds duidelijk dat onregelmatigheid gelinkt kan worden aan een reeks negatieve 

welzijnsuitkomsten. De resultaten van het vignette-experimenten lijken erop te wijzen dat bewakings -

agenten zich hiervan bewust zijn en een premie eisen om onregelmatige jobs te aanvaarden. 
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Conclusie 

Door enerzijds atypische arbeidstijden en arbeidsregimes en anderzijds de grote intrasectorale jobdiversiteit 

is er nog geen volledig zicht op de arbeidstijdregeling en bijhorende welszijnsimpact in de Belgische 

bewakingssector. Hier rapporteren we dat weekendwerk, nachtwerk, roosterautonomie, 12 uur durende 

shiften en onregelmatigheid breed verspreid zijn in de bewakingssector. In mindere mate blijken ook 

oproepbaarheid en quick returns regelmatig voor te komen, en zijn woon-werkverplaatsingen relatief lang.  

 

Door de band genomen schatten bewakingsagenten hun algemene gezondheid als goed in, maar in 

vergelijking met de Belgische werkenden blijken er in de bewakingssector toch meer algemene 

gezondheidsproblemen voor te komen. Voor slaapkwaliteit in brede zin zijn de resultaten gemengd, maar 

doet de bewakingssector het opnieuw minder goed dan de Belgische economie in haar geheel. Een reeks 

fysieke gezondheidsproblemen komt vrij frequent voor onder bewakingsagenten. Voor mentaal welzijn 

zijn de resultaten opnieuw eerder gemengd, met als uitschieter de bevinding dat 37% zich voortdurend 

onder druk gezet voelt. Ook voor sociaal welzijn zijn de resultaten uiteenlopend. Opvallend is dat 45% 

van de bewakingsagenten aangeeft dat het werk verhindert om de gewenste tijd aan hobby’s, vrienden 

en familie te besteden, tegenover slechts 10% onder de Belgische werkenden. 

 

Onregelmatigheid en oproepbaarheid blijken consistent negatief gelinkt aan goede welzijnsuitkomsten, 

terwijl roosterautonomie dan weer consistent positief verbonden is met goede welzijnsuitkomsten. Quick 

returns, nachtwerk, en weekendwerk zijn in mindere mate negatief gelinkt aan goede welzijnsuitkomsten. 

 

Voor verschillende houdbaarheidscomponenten zijn er aanwijzingen dat de bewakingssector slecht scoort. 

Houdbaarheid is negatief gelinkt aan nachtwerk, quick returns, oproepbaarheid en onregelmatigheid, 

voor roosterautonomie is er opnieuw een positief verband. 

 

Aan de hand van een vignette-experiment werd gemeten in welke mate respondenten atypische 

arbeidstijden als (on)aantrekkelijk ervaren. Uit de resultaten blijkt dat vooral onregelmatigheid (zoals 

variabele maandroosters en last-minute planningswijzigingen) onaantrekkelijk is. Een opvallende bevinding 

is dat respondenten een relatief grote premie vragen om last-minute planningswijzigingen te aanvaarden. 

Vanuit beleidsoogpunt betekent dit dat er moet worden gestreefd naar vaste roosters die niet op het 

laatste moment kunnen worden aangepast en dat, indien het rooster wel op het laatste moment wordt 

aangepast, hier een vergoeding tegenover staat. 
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‘Staying alive’: gezondheid en welzijn 
van professionele muzikanten binnen 
de moderne muziekindustrie 
 

Dries Van Herreweghe, Lode Vermeersch – HIVA - KU Leuven 
 

Dit artikel geeft beknopt de belangrijkste onderzoeksresultaten weer van een Europees onderzoek gevoerd 

door HIVA KU Leuven, Luca School of Arts en IDEWE.1 Deze herwerking concentreert zich voornamelijk 

op de bevindingen die naar voor kwamen uit zowel de literatuurstudie als het empirisch gedeelte van het 

onderzoek. In het volledige onderzoeksrapport wordt daarnaast ook dieper ingegaan op de bespreking 

van goede praktijken. 

 

Het onderzoek werd verricht op Europese schaal, waarbij geïnterviewden (professionele muzikanten) en 

stakeholders uit de hele EU aan het woord kwamen, onder wie ook een heel aantal Belgische actoren. 

De bevindingen en aanbevelingen zijn van die aard dat ze van toepassing zijn op alle Europese lidstaten. 
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Professionele muzikanten worden van oudsher geconfronteerd met factoren die het risico 

op gezondheidsproblemen (zowel fysiek als mentaal) vergroten. De algemene arbeids -

kwaliteit is doorgaans lager dan binnen de brede beroepsbevolking en gezondheidsproblemen 

zijn een aanzienlijk probleem binnen de sector. Daarenboven hebben zich de voorbije jaren 

een aantal veranderingen binnen de muzieksector voorgedaan die de situatie potentieel nog 

moeilijker maken. De opkomst van sociale media en streamingdiensten heeft er voor velen 

voor gezorgd dat er meer werk nodig is om een leefbaar inkomen te verzamelen. De veelheid 

aan taken en verantwoordelijkheden in combinatie met vaak gebrekkige werkomstandigheden 

en financiële onzekerheid zorgt ervoor dat veel professionele muzikanten vroeg of laat 

geconfronteerd worden met bepaalde gezondheidsproblemen. Deze kunnen mentaal van aard 

zijn en leiden tot slaap- en psychische problemen zoals depressie of middelengebruik. 

Ook is het risico op een fysieke blessure reëel door een gebrek aan rust, overmatige repetitieve 

bewegingen en gebrek aan aandacht voor ergonomie. Dit artikel betreft een herwerking van 

een breder onderzoek op Europees niveau dat tracht meer inzicht te verwerven in de 

veelheid aan risico’s waarmee hedendaagse professionele muzikanten geconfronteerd 

worden. Daarnaast worden er beleidsaanbevelingen geformuleerd om de situatie voor hen 

te verbeteren. De informatie in dit artikel is enerzijds gebaseerd op een uitgebreide 

literatuurstudie binnen Europese academische en niet-academische literatuur. Daarnaast 

werd een reeks interviews uitgevoerd met professionele muzikanten en stakeholders uit 

verschillende EU-lidstaten. Tot slot werd een validatieworkshop georganiseerd om de 

verschillende beleidsaanbevelingen te vormen of verder op punt te stellen. 

ABSTRACT

1 Dit onderzoek werd uitgevoerd in 2021-2022 in opdracht van DG EAC.



Veranderingen in de muzieksector 

Professionele muzikanten worden van oudsher geconfronteerd met factoren die het risico op 

gezondheidsproblemen vergroten. Getuige hiervan zijn de talloze nummers rond onderwerpen als mentaal 

welzijn, depressie en verslaving die doorheen de jaren werden uitgebracht.2 De algemene arbeidskwaliteit 

binnen de sector is doorgaans lager dan binnen de brede beroepsbevolking en gezondheidsproblemen 

zijn een aanzienlijk probleem. 

 

De muziekindustrie heeft de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgemaakt, die een enorme 

druk leggen op muzikanten. Muziek wordt op geheel nieuwe manieren gecreëerd, geproduceerd, 

gedistribueerd, geconsumeerd en te gelde gemaakt. De digitalisering van de sector is een van de 

voornaamste drijfveren achter deze veranderingen. Die digitalisering leidde ertoe dat er een verschuiving 

is ontstaan in de manier waarop muzikanten een inkomen verdienen. Verder is er de toegenomen 

concurrentie op een globale schaal, de opkomst van sociale media, enzoverder. Terwijl consumenten 

vroeger toegang kregen tot muziek via fysieke media (vinyl, cassettes en cd's), vindt de consumptie nu 

grotendeels plaats via digitale streaming.  

 

Door de opkomst van de sociale media is het monopolie van muziekstudio's en platenmaatschappijen 

afgenomen. Sociale media zijn onmisbaar geworden voor de (zelf)promotie van het gros van de 

professionele muzikanten. Het heeft muzikanten en muziekuitvoerders ook gedwongen om meer te 

vertrouwen op liveoptredens en om hun inkomsten uit muziek te diversifiëren, bijvoorbeeld door 

muzieklessen aan te bieden, sterker in te zetten op de verkoop van merchandise of hun activiteiten uit te 

breiden naar andere genres en projecten. 

 

Door al deze veranderingen kunnen veel muzikanten tegenwoordig enkel nog van hun muziek leven als 

ze naast hun muzikale talent ook nog over een breed scala aan andere vaardigheden beschikken. Dit alles 

(en de combinatie ervan) kan leiden tot druk en stress.  

 

De afgelopen twee jaar hebben deze ontwikkelingen plaatsgevonden tegen de achtergrond van de COVID-19-

pandemie, die alle creatieve en culturele sectoren, maar vooral de podiumkunsten, bijzonder hard heeft 

getroffen. Financieel was het voor veel muzikanten een erg moeilijk periode omwille van het gebrek aan 

mogelijkheden om een inkomen te verwerven. Dit heeft voor velen ook een rechtstreekse impact gehad 

op hun mentaal welzijn. Deze recente realiteit geeft dan ook aanleiding tot grote bezorgdheid over de 

gezondheid en het welzijn van muzikanten in 2022.  

 

Onderzoeksvragen 

In het onderzoek kwamen drie onderzoeksvragen aan bod (in deze herwerking ligt de focus voornamelijk 

op vraag 1 en 3). 

 

VRAAG 1: met welke gezondheids-, welzijns- en veiligheidsrisico's worden muzikanten geconfronteerd en 

wat zijn de implicaties van deze risico's voor hen en de bredere muzieksector? In deze onderzoeksvraag 

wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten risico's en hun impact; we kijken naar fysieke en mentale 

gezondheidsrisico’s, alsook de werk- en oefenomgeving van muzikanten.  
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VRAAG 2: welke goede praktijken, interventies en acties worden gebruikt om deze risico's en hun impact 

aan te pakken? We identificeren en brengen bestaande praktijken en oplossingen in kaart om de 

gezondheid, het welzijn en de veiligheid te verbeteren. Daarbij presenteren we ook goede praktijken op 

het gebied van educatie, preventie en behandeling. Dit alles wordt gevolgd door een grondige analyse 

van deze praktijken.  

 

VRAAG 3: welke stappen kunnen we nemen om de risico's met betrekking tot de gezondheid, het welzijn 

en de veiligheid van muzikanten aan te pakken? De beantwoording van deze vraag leidt tot een reeks 

aanbevelingen voor mogelijke beleidsmaatregelen en -ontwikkelingen op nationaal en EU-niveau, 

samen met voorstellen voor samenwerking en steun van de EU, onder meer voor muzikanten en 

muziekuitvoerders. 

  

Methodologie 

Een gericht literatuuronderzoek van zowel de recentste academische en beleidsteksten als andere 

bronnen, vormde de eerste stap binnen het onderzoek. Op deze manier werd gewerkt aan een goed 

onderbouwde en op feiten gebaseerde analyse van de gezondheidsrisico's waarmee muzikanten en 

muziekuitvoerders worden geconfronteerd op het werk.  

 

Om de literatuurstudie te verrijken met persoonlijke getuigenissen van muzikanten en om een diepgaander 

inzicht te krijgen in de impact en rol van gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk, werden een reeks 

diepte-interviews uitgevoerd. In totaal heeft het onderzoeksteam 37 interviews afgerond binnen 

verschillende Europese lidstaten, waarvan 21 interviews met muzikanten en 16 interviews met deskundigen 

of stakeholders die actief zijn binnen de muzieksector (zoals sectorfederaties, artsen en onderzoekers). 

 

In de slotfase van de studie werd een interactieve validatieworkshop van een halve dag georganiseerd. 

Het doel van deze workshop was de resultaten, conclusies en aanbevelingen van de studie te valideren.  

 

Literatuurstudie 

De gezondheidsrisico’s waarmee professionele muzikanten geconfronteerd worden zijn veelvuldig en 

divers. Onderstaand overzicht gaat beknopt in op de risico’s die het meest prominent naar voor komen in 

de bestaande literatuur. Deze informatie werd in het onderzoek als vertrekpunt gebruikt voor de interviews 

met muzikanten en stakeholders in de empirische fase.  

 

Mentale risico’s 

Een van de meest voorkomende mentale risico’s voor professionele muzikanten betreft performance 

anxiety (podiumvrees). Het onderwerp werd veelvuldig onderzocht en afhankelijk van het gevoerde 

onderzoek variëren prevalentiecijfers tussen de 16,5% en 60% (Fernholz et al., 2019). Een beperkte mate 

van podiumvrees voor een optreden wordt doorgaans als aanvaardbaar en soms zelfs als positief 

beschouwd. In te hoge mate kan het echter nefast zijn voor het uitvoeren van de job en de gezondheid 

van de muzikant. 

 

Behalve stress gerelateerd aan podiumvrees blijkt uit onderzoek dat professionele muzikanten ook 

daarnaast hogere stressniveaus ervaren. Als verklaring hiervoor worden doorgaans verschillende factoren 

aangeduid, zoals een onregelmatige levensstijl (bijvoorbeeld flexibele werkuren en nachtwerk), financiële 

onzekerheid en ongunstige arbeidsomstandigheden (Getz et al., 2014). 
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In vergelijking met de algemene bevolking ondervinden professionele muzikanten doorgaans ook meer 

slaapproblemen. Verklaringen hiervoor worden wederom gezocht in een onregelmatige levensstijl en 

slaappatroon (Vaag et al., 2016). Het vaker voorkomen van bepaalde persoonlijkheidskenmerken 

speelt hier echter ook een rol, zoals een hogere mate van neuroticisme, extraversie, perfectionisme 

en ruminatie. 

 

Daarnaast toont onderzoek aan dat professionele muzikanten vaker geconfronteerd worden met 

psychische aandoeningen dan de gemiddelde actieve populatie. Naast angst en depressie melden 

muzikanten vaak symptomen als middelengebruik, posttraumatische stressstoornissen, eetstoornissen 

en bipolaire stoornissen (Aalberg et al., 2019). Dit wordt ook bevestigd door de grote aantallen muzikanten 

die gebruik maken van psychotherapie of psychotrope medicatie. 

 

Fysieke risico’s 

Aangezien er een enorme verscheidenheid aan muziekinstrumenten bestaat, varieert het risico op 

blessures enorm en hangt deze af van factoren als de vorm en het gewicht van het instrument, de kracht 

die nodig is om het te hanteren, het geluidsniveau en de manier van spelen (blazen, tokkelen, drukken, 

enzovoort). Momenteel is er een gebrek aan vergelijkend onderzoek naar het effect van verschillende 

instrumenten op specifieke soorten musculoskeletale problemen. Onderzoek naar specifieke groepen van 

instrumenten bestaat echter wel. In een studie bij professionele orkestmuzikanten werd een onderscheid 

gemaakt tussen strijkers als de viool en altviool, strijkers als de cello en de bas, houtblazers, koperblazers 

en slagwerk. Van de muzikanten van deze verschillende instrumentengroepen meldden alle 

percussionisten dat ze enige vorm van spier- en skeletproblemen hadden. Bijna alle cellisten en bassisten 

(93%) meldden soortgelijke problemen, rugklachten in het bijzonder. Vioolspelers hadden dan weer eerder 

last van hun nek. Gedwongen houdingen en repetitieve bewegingen zijn twee belangrijke factoren die het 

risico op fysieke klachten bepalen (Abréu-Ramos & Micheo, 2007). 

 

Naast het type instrument is het aantal uren dat aan muziek maken wordt besteed een tweede risicofactor 

die sterk correleert met fysieke klachten. Muzikanten die worden blootgesteld aan lange en intensieve 

oefensessies, optredens of opnames, lopen aanzienlijk meer risico op letsels. Een andere schadelijke factor 

is blootstelling aan hoge volumes. Door de aard van het beroep bestaat er een groter risico dat muzikanten 

vaker worden blootgesteld aan extreme geluidsniveaus van meer dan 140 dB dan de algemene 

beroepsbevolking. Bij deze geluidsniveaus is onmiddellijk akoestisch trauma mogelijk. Bovendien kan 

langdurige blootstelling aan gematigde geluidsniveaus van ongeveer 80 dB (gelijk aan het geluidsniveau 

van zwaar verkeer) gehoorschade veroorzaken indien deze gedurende lange perioden zonder voldoende 

rust wordt volgehouden (Barlow, 2010). 

 

Persoonlijk kenmerken 

Uit onderzoek naar musculoskeletale problemen bij muzikanten blijkt dat vrouwen over het algemeen 

meer risico lopen dan mannen. Uit onderzoek binnen de groep van orkestmuzikanten blijkt dat ongeveer 

87,5% van de vrouwelijke respondenten bepaalde soorten spier- en skeletproblemen rapporteerde. 

Ter vergelijking: bij mannelijke respondenten lag dit percentage op 79,7% (Abréu-Ramos & Micheo, 2007). 

 

Naast geslacht speelt ook leeftijd een rol: afgezien van de voor de hand liggende factoren die verband 

houden met ouder worden, geeft onderzoek naar het effect van leeftijd op de gezondheid van muzikanten 

een complexer beeld. Een van deze onderzoeken rapporteerde dat zowel de jongste (22- tot 29-jarigen) 

als de oudste (50- tot 61-jarigen) leeftijdsgroep meer musculoskeletale problemen ervaarde. Een eerste 

belangrijke factor hierbij is dat deze leeftijdsgroepen, met respectievelijk 28,7 en 32 uur per week, het hoogste 

aantal speeluren meldden. Dat is meer dan het aantal speeluren van muzikanten tussen 29 en 50 jaar. 

Een ander belangrijk element is dat de jongste leeftijdsgroepen een aanzienlijk aantal muzikanten omvatten 

die nog een opleiding volgden, terwijl de oudste groep de meeste sectieleiders omvat (Gembris & Heye, 2014). 
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Omgevingskenmerken en kwaliteit van de arbeid 

Ook diverse omgevingskenmerken en aspecten van kwaliteit van de arbeid vormen risicofactoren. Zo kan 

professionele muziekcreatie en -uitvoering doorgaans beschouwd worden als atypisch werk in vergelijking 

met dat van de bredere beroepsbevolking.3 Een ander atypisch aspect van het werk van muzikanten is de 

oververtegenwoordiging van zelfstandigen of freelancers binnen de sector. Daarnaast is er ook nog het 

hoge aandeel deeltijdbanen, kortlopende contracten en muzikanten die banen combineren (EENCA, 2020). 

 

Om deze volatiliteit te compenseren en enige financiële stabiliteit te behouden, hebben veel muzikanten 

een tweede baan als extra inkomstenbron. Soms vullen zij hun inkomen aan met lesgeven of andere 

functies, zowel binnen als buiten de werksfeer, waardoor zij extra sociale voordelen en bescherming 

kunnen krijgen (zoals betaald verlof en werkloosheidsbijdragen). 

 

Daarnaast moeten professionele muzikanten doorgaans mobieler zijn dan de brede beroepsbevolking. 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij live-artiesten, voor wie reizen een essentieel onderdeel van het werk is. 

Deze levensstijl kan gunstig zijn voor degenen die genieten van afwisseling in het werk, maar heeft ook 

zijn risico's en nadelen. Eén daarvan is het gebrek aan regelgeving voor muzikanten die in het buitenland 

werken, wat kan leiden tot een slechtere sociale bescherming en complexere regels inzake belastingen 

en intellectuele eigendom. Andere risico's zijn het voor langere tijd weg zijn van vrienden en geliefden en 

de algemene vermoeidheid van een leven onderweg. 

 

Live-artiesten werken wanneer anderen vrij hebben: in het weekend en tot diep in de nacht. Deze atypische 

uren hebben eveneens een impact op hun fysieke en algemene gezondheid. Ook op andere vlakken heeft 

dit doorgaans een impact. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor spanningen en conflicten met familie en 

vrienden door afwezigheid en voor een verstoord sociaal leven (Jacukowicz, 2016).  

 

Tot slot is er de tijdsdruk: veel aspecten binnen het professioneel leven van muzikanten zijn erg 

tijdgevoelig, met strikte deadlines. Studiotijd is duur en kostbaar, evenals repetitietijd (in het bijzonder 

als het vereist is dat grote groepen samenkomen). 

 

Inzichten uit interviews met muzikanten en stakeholders 

In dit onderdeel vatten we de belangrijkste inzichten samen die naar voor kwamen uit de interviews met 

professionele muzikanten en stakeholders (onder andere sectorfederaties, managers, artsen en onderzoekers). 

Gezien de grote verscheidenheid aan gezondheidsrisico’s waar professionele muzikanten aan onderhevig 

zijn, werd geopteerd om deze onder te brengen in drie analyseniveaus: micro-, meso- en macroniveau. 

 

Microniveau 

Ten eerste richten we ons op het microniveau van de individuele artiest. We onderzoeken welke elementen 

hun gezondheid en welzijn beïnvloeden en hoe onder andere muzikanten, dj's, componisten en managers 

met deze verschillende aspecten omgaan.  

 

Een groeiend maar fragmentarisch bewustzijn  

Gezondheid is vandaag al een belangrijk aandachtspunt onder professionele muzikanten. Het besef groeit 

dat men actief moeten zorgen voor de eigen mentale en fysieke gezondheid, aangezien dit een kwestie is 

van persoonlijk zelfbehoud. Een voorbeeld hiervan is het toenemende gebruik van oordopjes in luide 

omgevingen. 
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Uit de interviews blijkt dat vooral jonge muzikanten het belang van een goede fysieke en mentale 

gezondheid benadrukken. Dit bewustzijn is stelselmatig gegroeid door informatie die werd opgepikt tijdens 

hun eigen muziekopleiding, verhalen van medemuzikanten en informatie gevonden op het internet. 

Geïnterviewde oudere muzikanten keken soms met spijt terug op het feit dat ze niet altijd goed voor 

hun eigen lichaam en geest hebben gezorgd, of dat ze te lang aan problemen hebben geleden zonder 

hulp te zoeken. 

 

Muzikanten met psychische of lichamelijke klachten lijken sneller dan voorheen professionele hulp te 

zoeken. Hoewel blijkt dat er nog steeds een zeker taboe rust op dit onderwerp, lijken professionele 

muzikanten nu vaker bereid om zich te laten behandelen of begeleiden door professionals. De vergelijking 

met topsport wordt door de geïnterviewden vaak gemaakt, ook daar is de mentale en fysieke zorg in de 

loop der tijd geprofessionaliseerd. 

 

‘De school van perfectie’ 

Om lichamelijke en mentale klachten te vermijden is het belangrijk om het lichaam rust te gunnen en 

gerichte ontspanning en afwisseling in de dagelijkse routine op te nemen. Lang niet alle professionele 

muzikanten lijken hiermee voldoende rekening te houden. Hiervoor komen twee mogelijke redenen naar 

voor. Ten eerste wordt het soms niet goed aangeleerd. Veel muzikanten kregen een muzikale opleiding 

waarbij veel en langdurig werd geoefend, “If it doens’t hurt, it doesn’t work” was vaak de mantra. 

Een andere geïnterviewde noemde de ‘school van de perfectie’, op dergelijke manier wordt het lichaam 

echter uitgeput en de geest vermoeid. Het gebrek aan gespecialiseerd muziekonderwijsbeleid voor 

mentale en fysieke zorg ligt aan de basis van dit probleem. Een tweede reden is dat veel jonge muzikanten 

aan het begin van hun carrière een gevoel van urgentie ervaren. Het gevoel dat de carrière nu moet 

worden gemaakt, leidt ertoe dat ze te veel oefenen en optreden met te weinig oog voor rust.  

 

Zorg, ondersteuning en behandeling: duur en moeilijk te vinden 

Veel muzikanten doen op een bepaald moment een beroep op medische of psychologische professionals 

voor ondersteuning, zorg of behandeling. Vaak wordt de ondersteuning, zorg of behandeling pas laat 

gezocht, wanneer de problemen zich al manifesteren. Bovendien hadden de geïnterviewden doorgaans 

niet de indruk dat hun werkgevers, opdrachtgevers, sectorfederaties of overheidsinstanties hen goed 

begrepen of steunden in dit opzicht. 

 

Geïnterviewden gaven ook aan dat ze medische of psychologische behandelingen vaak duur vonden en 

dat deze zelden aansluiten op de kenmerken van hun beroepsgroep. Velen vertelden over hun lange 

zoektocht naar de juiste behandeling, steun of begeleiding. Om de juiste hulp te vinden, wendden zij zich 

meestal tot hun eigen directe omgeving of netwerk, waar oplossingen vaak worden gevonden door 

aanpassing van techniek (bijvoorbeeld de Alexandertechniek), sport of lichaamsbeweging. Ademhalings -

oefeningen worden ook vaak genoemd als middel om stress te verminderen. Verder kwamen er vaak 

niet-traditionele medische hulpmiddelen aan bod.  

 

Combinatie van jobs om financiële onzekerheid tegen te gaan 

Veel muzikanten vinden het moeilijk om een fatsoenlijk inkomen te verdienen als professioneel muzikant. 

Ze beschikken niet altijd over langdurige opdrachten of hebben te maken met opdrachten die niet, 

slecht of erg laat betaald worden. Tegelijkertijd staan ze onder druk om veel opdrachten aan te nemen, 

hoe slecht betaald ook, als opstap naar beter betaalde mogelijkheden in de toekomst. Dit kan leiden 

tot een cumulatieve financiële druk. Velen combineren daarom hun baan als muzikant met ander werk 

zoals lesgeven. 
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Mesoniveau 

Vervolgens zoomen we uit en analyseren we wat er in de interviews gezegd wordt over organisaties en 

instellingen, zoals scholen of gespecialiseerde expertisecentra (het mesoniveau). Muziekopleidingen zijn 

een belangrijk aspect dat belicht wordt binnen dit analyseniveau. 

 

Veranderende mindset binnen muziekscholen 

Gezien het toenemende bewustzijn en de aandacht voor gezondheid en welzijn onder muzikanten, 

hebben verschillende muziekscholen in heel Europa (bijvoorbeeld de gesunde Musikschule in Duitsland) 

zich geëngageerd om studenten te informeren en te onderwijzen over het belang van zorg voor mentale 

en fysieke gezondheid. 

 

Machtsverhoudingen 

De relaties tussen muzikanten en hun management kunnen in bepaalde gevallen ook risico’s omvatten. 

Ondanks de algemene professionalisering van beide zijden binnen de sector, lijken problematische relaties 

en afspraken tussen muzikanten en hun management nog steeds niet ongewoon. 

 

Veel muzikanten starten in de sector met weinig kennis van de praktische en zakelijke kant van het beroep. 

Dit kan leiden tot oneerlijke en onrechtmatige contractvoorwaarden, waarbij de kenniskloof wordt 

uitgebuit ten gunste van de manager. Als de muzikant van bij aanvang over meer kennis van zaken 

beschikte, zou hij misschien niet instemmen met de aangeboden contractvoorwaarden. Daarnaast kunnen 

ook machtsverhoudingen hier een rol spelen. Hoe meer de muzikant afhankelijk is van de manager voor 

kansen en inkomsten, hoe kwetsbaarder hij wordt voor uitbuiting.  

 

Moeilijke tijden voor de muzieksector en -onderwijs 

Veel organisaties in de muziekindustrie en het muziekonderwijs hebben het tegenwoordig financieel 

moeilijk. Opeenvolgende financiële crises en de COVID-19-pandemie hebben geleid tot bezuinigingen, wat 

het moeilijker maakt om extra initiatieven te nemen voor de opvang van muzikanten die kampen met 

mentale en psychologische problemen. Scholen, orkesten en koepelorganisaties doen hun uiterste best, 

maar zijn vaak om economische redenen gedwongen zelf kortlopende contracten af te sluiten of met 

freelancers te werken. Scholen worden gedwongen de leerplannen tot de kern terug te brengen en de 

gezondheid en het welzijn op het werk in te perken. 

 

Macroniveau 

In dit onderdeel gaan we over tot de macro-analyse van bredere maatschappelijke en culturele fenomenen 

en trends, en hoe ze de gezondheid en het welzijn van professionals in de muzieksector beïnvloeden. 

 

Gezondheid en welzijn, elementen van hedendaags loopbaanbeheer 

Uit de interviews werd duidelijk dat de gezondheid en het welzijn van muzikanten steeds meer erkenning 

krijgt. Er heerst een groeiend bewustzijn en gevoel van urgentie. Het is duidelijk dat de sector als geheel 

heeft geleerd van haar historische gebrek aan aandacht voor dit onderwerp.  

 

Een belangrijke motief hierbij lijkt een algemene maatschappelijke tendens om gezondheid en welzijn 

actief op peil te houden en te bewaken. Daarnaast lijkt de sector, op basis van de ervaringen van zowel 

deskundigen als muzikanten, in het algemeen te professionaliseren. Een groot (en toenemend) aantal 

mensen binnen de sector is van mening dat actief omgaan met gezondheid een belangrijk onderdeel is 

van het opbouwen van een duurzame carrière, en dat het net zo belangrijk is als het beheersen van het 

instrument. Gezondheid en welzijn worden nu ook beschouwd als een kwestie van loopbaanbeheer in 

plaats van een taboe te vormen. 
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Een zekere mate van concurrentie blijft wel een belemmering om openlijk over medische kwesties te 

praten. In een zeer competitieve omgeving, zoals die van een orkest, lijkt het handhaven van een imago 

van onkwetsbaarheid te vaak nog gemeengoed. 

 

Individualisering van risico’s  

De individualisering van risico's en verantwoordelijkheden is inherent aan de muzieksector, niet alleen in 

termen van werkgelegenheid en contracten, maar ook in de manier waarop het werk is georganiseerd. 

Uit de interviews blijkt dat de eisen vaak zeer hoog zijn, maar dat voorbereidingstijd vaak beperkt is. 

Dit onevenwicht zorgt voor druk, is een bron van stress voor een groot aantal professionals en verklaart 

veel van de fysieke en mentale problemen die zij ervaren. 

 

Een ander voorbeeld van deze individualisering van risico's is de hoge mate van flexibiliteit die van 

muzikanten wordt verwacht. Zo houdt de werkgever geen rekening met hun reistijd of de daaraan 

verbonden kosten. Ook het feit dat veel muzikanten worden aangeworven via een reeks tijdelijke 

contracten kan leiden tot problemen bij het combineren van deze verschillende verplichtingen en het 

waarborgen van voldoende rust- en hersteltijd.  

 

Sommige geïnterviewden getuigen van concurrentie tussen muzikanten, anderen voelen een algemeen 

gevoel van collegialiteit, aangewakkerd door een gevoel van allemaal in hetzelfde schuitje te zitten. 

Voor degenen die geconfronteerd worden met hevige concurrentie en het risico dat ze hun 

speelmogelijkheden verliezen als ze falen (door bijvoorbeeld een vaste plaats in een orkest verliezen), 

zijn faalangst en andere prestatiegerelateerde stress groter, omdat de foutmarges zo klein zijn. 

 

Het ontbreekt muzikanten in veel Europese landen aan een collectieve stem om hun grieven kenbaar te 

maken aan beleidsmakers en de samenleving in het algemeen. In vergelijking met de collectieve 

vertegenwoordiging van werknemers in andere sectoren is de vertegenwoordiging in de muzieksector 

veel kleinschaliger, diverser en meer gefragmenteerd. 

 

Technostress is ook een groeiend probleem. Zo blijkt duidelijk dat het takenpakket van de moderne 

muzikant veel verder gaat dan alleen het muzikale. Wie in eigen naam optreedt, moet zichzelf promoten 

via sociale mediakanalen, wat veel ruimte biedt om actief betrokken te zijn bij fans en om reclame te 

maken. Maar dit creëert ook druk en problemen die gepaard gaan met een voortdurende online 

aanwezigheid. Om te beginnen is het tijdrovend om grote hoeveelheden content te creëren en te 

onderhouden. Tijd waar het veel muzikanten sowieso al aan ontbreekt. Bovendien kan het delen van 

persoonlijke inhoud voor sommigen een privacyprobleem vormen, aangezien slechts weinig muzikanten 

goed geïnformeerd zijn over online marketing. 

 

Daarnaast blijkt dat, gezien de vele tijdelijke, projectgerichte contracten van korte duur, er weinig marge 

is als het niet goed gaat. Niet opdagen wegens ziekte of pijn riskeert de beëindiging van een contract en 

reputatieschade. Pijnstillers en psychofarmaca worden vaak gebruikt om met deze druk om te gaan. 

 

Al deze kwesties zijn op zich reeds problematisch. Voor veel geïnterviewden heeft de recente 

gezondheidscrisis echter ook aangetoond dat de maatschappij in het algemeen geen oog heeft voor 

muzikanten als werkende leden van de samenleving of hen zelfs afwijst. Verschillende geïnterviewden 

geloven dat in de ogen van het grote publiek muziek maken en muziek uitvoeren geen echt beroep is. 

Dit leidt op zijn beurt dan weer tot een algemeen gebrek aan belangstelling of bereidheid om de 

arbeidsvoorwaarden van professionele muzikanten te verbeteren. Dit gebrek aan begrip en solidariteit is 

voor veel professionals in de sector moeilijk te verkroppen, gezien de moeilijke omstandigheden waarmee 

zij vaak te kampen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. 
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Conclusies en aanbevelingen 

In dit laatste deel formuleren we een reeks aanbevelingen om het werk en de algemene gezondheid van 

professionele muzikanten te verbeteren. In deze herwerking van het originele onderzoeksrapport werd 

geopteerd om enkel de aanbevelingen gericht op het regionale niveau (in dit geval Vlaanderen en België) 

op te nemen. In het volledige onderzoeksrapport is er ook een apart onderdeel dat zich richt op het 

Europese beleidsniveau. 

 

AANBEVELING 1: in hun communicatie en acties over dit onderwerp moeten nationale en lokale 

overheden aandacht besteden aan alle aspecten van gezondheid en welzijn van muzikanten, inclusief de 

‘langzamere’ risico's van aanhoudende podiumangst, (techno)stress, eenzaamheid, financiële onzekerheid 

en speeltechnieken die repetitieve overbelasting veroorzaken. 

 

AANBEVELING 2: beleidsmakers zouden actoren en organisaties in de sector kunnen ondersteunen bij 

het bouwen van bruggen buiten de muziekindustrie. Bijvoorbeeld van de professionele sportsector kan 

Controlevoorzieningen die in andere sectoren worden gebruikt kunnen ook als inspiratiebron dienen. 

Het belangrijkste is dat er banden worden gelegd tussen gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. 

 

AANBEVELING 3: het geestelijk welzijn van muzikanten wordt vaak over het hoofd gezien als onderwerp 

in de curricula van het hoger muziekonderwijs. Elk curriculum zou een substantieel en verplicht onderdeel 

over psychologische en mentale welzijnsrisico's en preventie moeten bevatten. Dit vak zou een combinatie 

van theorie en specifieke toegepaste technieken kunnen zijn waarvan bekend is dat ze lichamelijke en 

geestelijke kwalen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de Alexandertechniek, yoga, flexibiliteitsoefeningen, 

lichaamsbewustzijn en genre-specifieke spierontspannings- en fitnessroutines. In het deeltijds kunstonderwijs 

kan hier al een basis voor worden gelegd. 

 

AANBEVELING 4: in de leerplannen moet ook meer aandacht worden besteed aan muziek als beroep, 

met name hoe je als muzikant je brood kunt verdienen in de hedendaagse muziekindustrie. 

 

AANBEVELING 5: hoger muziekonderwijs zou studenten meer moeten waarschuwen voor de negatieve 

bijwerkingen van psychofarmaca en het langdurig gebruik van pijnstillers. Ze moeten ook wijzen op 

gezonde manieren om zware vormen van plankenkoorts te behandelen. 

 

AANBEVELING 6: er bestaan gespecialiseerde programma's en cursussen om een meer open cultuur te 

creëren waarin fysieke en mentale gezondheid onder muzikanten en andere actoren in de muziekindustrie 

bespreekbaar wordt. Het is belangrijk om leraren, docenten, directeuren en managers bewust te maken 

van het bestaan van deze programma’s. 

 

AANBEVELING 7: muzikanten ervaren professionele psychologische en lichamelijke therapie als duur. 

Nationale, regionale en lokale overheden moeten er voor zorgen dat behandelingen voor muzikanten 

betaalbaar zijn. Voor zover dit nog niet het geval is, moeten zij een systeem ontwikkelen waarbij een deel 

van de specifieke behandelingskosten voor muzikanten rechtstreeks door de ziektekostenverzekering 

worden gedekt of terugbetaald. 

 

AANBEVELING 8: er is ook een gebrek aan specifieke opleidingen die zich richten op de fysieke 

gezondheid van muzikanten (zoals kinesitherapie en ergonomie). De nationale autoriteiten kunnen het 

hoger onderwijs stimuleren om opleidingsprogramma's voor gezondheidswerkers op te zetten die hen 

helpen te specialiseren in het werken met en voor muzikanten. 
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AANBEVELING 9: voor veel kwalen is een vroege diagnose en behandeling cruciaal. Fysieke en mentale 

problemen die gaandeweg worden ervaren, dreigen chronische letsels te worden als ze niet worden 

gediagnosticeerd of goed worden behandeld. We pleiten ervoor dat er permanente nationale of supra-

lokale mobiele teams van gespecialiseerde gezondheidswerkers worden opgezet. Dergelijke mobiele teams 

zouden naar onder andere orkesten, bands en koren kunnen gaan en ter plaatse voor screening of 

behandeling kunnen zorgen. 

 

AANBEVELING 10: intermediaire organisaties die professionele muzikanten ondersteunen (zoals Vi.be 

en Kunstenpunt) dienen te worden ondersteund, zodat zij kwalitatief hoogwaardige diensten kunnen 

verlenen aan beroepsmuzikanten en tegelijkertijd beleidsmakers en de samenleving bewuster kunnen 

maken van de gezondheidsrisico's en -behoeften van beroepsmuzikanten. De ‘week van de Belgische 

muziek’ kan een hefboom zijn voor die bewustmaking. 

 

AANBEVELING 11: sociale dialoog moet de gehele professionele muzieksector bestrijken en bijvoorbeeld 

niet alleen de grote beroepsorkesten. Het grote aantal freelancers binnen de sector vormt hier een 

bijkomende complexiteit, ook in België. 

 

AANBEVELING 12: het is noodzakelijk om strikt toe te zien op de wettelijke verplichtingen van 

werkgevers inzake geluidsbeperking, gezonde werkomstandigheden (voeding, ruimte) en reisregelingen. 

 

Outro 

De lijst van risico’s voor de gezondheid en het mentale welzijn van professionele muzikanten is lang. 

Ons onderzoek maakt één ding duidelijk: het is een risicovol beroep in een risicovolle sector. Er is echter 

geen mineur zonder ook een majeur akkoord. De vele geïnterviewde muzikanten spraken toch telkens vol 

vuur en passie over hun job, velen onder hen zouden de job voor geen enkele andere willen ruilen. 

Hoewel de omstandigheden vaak ziekmakend zijn, halen velen er desondanks ook veel vreugde uit. 

Die ‘positieve noot’ mag echter geen argument zijn om de risico’s niet aan te pakken: muzikant zijn moet 

meer zijn dan louter ‘Stayin’ Alive’. 
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Robots fascineren de mens al sinds er zowat een eeuw geleden voor het eerst sprake van was (Brynjolfsson 

& McAfee, 2014). Die fascinatie wordt er niet minder op nu de huidige technologische evoluties het mogelijk 

maken dat robots stilaan uit hun veiligheidskooien komen om direct met mensen te gaan samenwerken. 

We spreken dan over collaboratieve robots of kortweg cobots. Maar wanneer we robotisering bekijken in het 

licht van arbeid, heerst er een zekere onrust. Eerst was er een bezorgdheid en begeleidend debat rond 

het voortbestaan van werkgelegenheid (onder andere Van Est, 2015). Nu dat debat is gaan liggen, 

duikt er een nieuwe bezorgdheid op: wat zal de impact zijn van de introductie van collaboratieve robots 

op de kwaliteit van arbeid van betrokken werknemers? De definitie van kwaliteit van arbeid is niet scherp 

afgebakend en er bestaan diverse invullingen voor. In dit artikel hanteren wij een sociologische benadering 

en interpreteren we kwaliteit van arbeid via de intrinsieke kwaliteit van het werk (Findlay et al., 2013). 

We kijken daarom naar de eigenschappen van het werk zelf, ofwel de verhouding tussen ondersteunende 

(zoals autonomie) en belastende eigenschappen (zoals monotoon werk) (bijvoorbeeld Hulsegge et al., 

2022). 
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Recente ontwikkelingen hebben collaboratieve robots, of cobots, meer naar de werkplek 

verplaatst. Met cobots die de werkruimte betreden, vinden er veranderingen in het werk 

plaats. Dit roept de vraag op wat de impact zal zijn van cobots op de kwaliteit van arbeid 

van betrokken werknemers? Recente rapporten en projecten laten een groeiende aandacht 

zien voor de kwaliteit van arbeid in relatie tot nieuwe technologische ontwikkelingen. 

Beperkt empirisch onderzoek naar de invloed van de huidige robotisering op de kwaliteit van 

arbeid toont een tweezijdig effect - het biedt zowel bedreigingen als kansen. Dit verschil in 

effect kan te wijten zijn aan – al dan niet bewuste – achterliggende keuzes in de organisatie -

structuur. Hoewel het belang van die ‘organisational choice’ binnen de sociale wetenschappen 

niet bepaald een nieuw denkspoor is, blijkt er in de praktijk vaak weinig aandacht voor te 

zijn. Aan de hand van het takenpakketmodel bespreken we de resultaten uit een case studie 

naar de inzet van autonome mobiele robots (AMR) in de logistieke sector. In de case studie 

werd surveydata verzameld bij operatoren met diverse mate aan AMR-werkervaring, 

en kwalitatieve data via observatie en gesprekken. De case studie laat zien dat, hoewel de 

verminderde. Die vermindering kan gelinkt worden aan de (bewuste of onbewuste) keuze 

voor verdere fragmentatie in de organisatiestructuur, wat leidde tot functies met meer 

eentonigheid en lagere autonomie. We concluderen dat er bij introductie van cobots aandacht 

nodig is voor een doordachte herverdeling van taken en de bijhorende verantwoordelijkheden. 

Alleen zo kan samenwerken met cobots goed nieuws betekenen voor de kwaliteit van de arbeid.  

ABSTRACT



Een goed voorbeeld van de huidige zorg rond de kwaliteit van arbeid in relatie tot robotisering is het 

recente rapport van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met als titel ‘Robotisering 

en de kwaliteit van werk: Een kennissynthese’ (Maslowski et al., 2021). Een conclusie uit dit rapport is dat 

empirische onderzoeken naar de gevolgen van robotisering op de kwaliteit van arbeid schaars zijn. 

Weiss et al. (2021) stellen een gebrek aan onderzoek vast naar de inzet van cobots in de praktijk. 

Dat gebrek aan praktijkgericht onderzoek belemmert ook een goed inzicht in de gevolgen van robotisering 

op de kwaliteit van arbeid. Niettemin concludeerden Berkers et al. (2020) al dat robotisering mogelijke 

bedreigingen oplevert maar ook kansen kan creëren voor de kwaliteit van arbeid. Volgens Berkers et al. 

(2020) komt die tweezijdigheid deels door verschillen in functie (arbeiders versus leidinggevende). 

Variaties in resultaten kunnen echter ook te wijten zijn aan verschillen in de toegepaste technologie, 

aanwezige belangen en de keuzeruimte wat betreft organisatiestructuur (‘organisational choice’). Dit zijn 

binnen de sociale wetenschappen geen nieuwe denksporen. Zo ronde Charles Perrow in 1983 zijn 

publicatie af met het volgende:  

 

Maar bovenal hoop ik dat ik heb gesuggereerd dat organisatietheoretici aandacht gaan besteden aan 

de manier waarop louter ’dingen’ – apparatuur, diens lay-out, het gebruiksgemak en het onderhoud – 

worden gevormd door de organisatiestructuur en de belangen van het topmanagement, en op hun 

beurt het gedrag van de operator bepalen (vertaald vanuit het Engels).  

 

In dit artikel wordt nadruk gelegd op de invloed van de keuzeruimte rond organisatiestructuur. 

Met organisatiestructuur wordt de gehanteerde verdeelwijze en samenhang van taken binnen een 

organisatie bedoeld. Dit aspect werd al in verband gebracht met de recente technologische ontwikkelingen 

(Benders et al., 2015). Maar zoals aangegeven was de maatschappelijke focus rond 2015 vooral gericht 

op de mogelijke bedreiging van verdere robotisering op werkgelegenheid. Vandaag is er meer oog voor 

de gevolgen voor de kwaliteit van arbeid. Enkele signalen hiervoor zijn het hoger geciteerde SCP-rapport 

(2021), de proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk’ (Vlaanderen I4.0, 2022), de toevoeging van kwaliteit 

van arbeid aan de bestaande Technologie Impact Methode (Oeij et al., 2021) en de opkomst van het begrip 

‘Industrie 5.0’ dat zich richt op de menselijke en sociale impact van huidige technologische ontwikkelingen 

(zie bijvoorbeeld European Commission, z.d.).  

 

Dit artikel richt zich op ‘organisational choice’ binnen de huidige maatschappelijke focus rond technologie 

en arbeid. Het doet dit door resultaten van een case studie rond kwaliteit van arbeid en een bepaald type 

cobot, de autonome mobiele robot (AMR), te presenteren en deze in de context van ‘organisational choice’ 

te plaatsen. Er zal dus stilgestaan worden bij hoe het mede in acht nemen van organisatieontwerpprincipes 

bij de introductie van nieuwe technologie van belang is voor de uitkomsten van robotisering, in het 

bijzonder voor de kwaliteit van arbeid. Hiermee komt het artikel tegemoet aan de huidige schaarste aan 

empirisch onderzoek naar de gevolgen van robotisering op de kwaliteit van arbeid. Door gebruik te maken 

van een concrete case zet het artikel daarnaast een stap richting het bieden van inzicht in hoe men deze 

kennis kan vertalen naar de praktijk. 

 

De technologie 

Cobots 

Cobots kunnen worden gedefinieerd als een nieuwe generatie robots die niet gebonden zijn aan enige 

vorm van hekwerk en daarmee de grenzen en werkruimtebeperkingen van standaard industriële robots 

en automatisering overstijgen (Weiss et al., 2021). Volgens El Zaatari et al. (2019) is deze definitie in 

overeenstemming met de marktdefinitie van een cobot. Desalniettemin kunnen verschillende soorten 

interacties tussen de werknemer en de cobot worden onderscheiden. El Zaatari et al. (2019) maken 

onderscheid tussen vier verschillende soorten interacties: onafhankelijk, gelijktijdig, sequentieel en 

ondersteunend. 
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Deze vier typen impliceren dat de mens en cobot respectievelijk binnen dezelfde werkruimte: werken aan 

afzonderlijke processen voor afzonderlijke werkdelen; gelijktijdig werken aan afzonderlijke processen voor 

hetzelfde werkdeel; in een sequentiële volgorde werken aan afzonderlijke processen voor hetzelfde 

werkdeel; of interactief werken aan hetzelfde proces voor hetzelfde werkdeel. Weiss et al. (2021) maken 

daarentegen onderscheid tussen ‘cooperation’ en ‘collaboration’. Bij cooperation werken mens en robot 

aan afzonderlijke deeltaken voor eenzelfde eindresultaat (sluit aan bij de types gelijktijdig en sequentieel) 

en bij collaboration worden alle taken door mens en robot samen uitgevoerd (komt overeen met het type 

ondersteunend). Voor meer details verwijzen we naar de respectievelijke artikelen. 

Binnen het uitgevoerde onderzoek keken we naar de impact van autonome mobiele robots (AMR’s). 

AMR’s kunnen, in tegenstelling tot autonoom geleide voertuigen (AGV’s), vrij door hun operationele ruimte 

bewegen en beschikken over de mogelijkheid om zich aan de omgeving aan te passen. AMR’s voldoen dus 

aan bovenstaande, brede definitie van een cobot. In specifieke zin betrof het een sequentiële vorm van 

interactie zoals in de case verder duidelijk zal worden.  

 

Beloftes vanuit technologieleveranciers 

De verkondigde beloftes van technologieleveranciers kunnen de integratie van nieuwe technologie door 

bedrijven, en specifiek hun aandacht voor organisatieontwerpprincipes, beïnvloeden. Vandaar dat hier 

enkele voorbeelden worden getoond van hoe cobot-leveranciers hun producten aanprijzen. In ons 

onderzoek ligt de nadruk op AMR’s, maar een soortgelijke boodschap zal vermoedelijk ook gelden voor 

andere cobots. We richten ons hier op concrete beloftes over uitkomsten voor bedrijven en niet op claims 

gerelateerd aan de werking van AMR’s (bijvoorbeeld draagvermogen, navigatie of snelheid). 

Mobiele robots van OMRON zijn autonome mobiele robots (AMR’s) die de productiviteit in productie 

en logistiek aanzienlijk verhogen. Onze mobiele robots verhogen de doorvoersnelheid, voorkomen 

fouten en verbeteren de traceerbaarheid van materiaal. Hierdoor kunnen werknemers zich richten op 

taken waarvoor complexe menselijke vaardigheden nodig zijn (OMRON, 2021)  

FR is een nieuwe generatie multi-sensing autonome voertuigen van Han's Robot die worden gebruikt 

voor interne, intra logistieke taken …  Als mobiele robot maakt het de arbeid van arbeiders 

gemakkelijker en verbetert het de bedrijfsefficiëntie (Han’s Robot, 2022 – vertaald vanuit het Engels) 

Locus Origin is de intelligente autonome mobiele robot (AMR) die speciaal is ontworpen voor collaboratieve, 

hoog volume orderafhandeling. Met onze exclusieve, multi-botbenadering verbetert Locus Origin de 

fulfilmentproductiviteit meer dan 2x door onproductieve looptijden te elimineren en de nauwkeurigheid 

van bestellingen te garanderen. Doordat Locus Origin ‘het reizen doet’, kunnen werknemers 

productiever zijn waardoor snellere cyclustijden, verbeterde ergonomie, veiligheid van werknemers en 

algehele kwaliteit van de werkplek mogelijk zijn (Locus robotics, 2022 – vertaald vanuit het Engels) 

The MiR100 … automatiseert snel je interne transport en logistiek. De robot optimaliseert workflows 

en maakt personeel vrij zodat u de productiviteit kunt verhogen en de kosten kunt verlagen (Mobile 

industrial robots, 2022 – vertaald vanuit het Engels) 

In alle vier de bovenstaande quotes wordt een verhoging van de productiviteit of efficiëntie beloofd. 

Sommige claimen zelfs bij te dragen aan het verbeteren van skills of aan personeelsreductie. Hiermee is 

een technologisch deterministische vorm van redeneren zichtbaar omdat de quotes een veronderstelling 

aanduiden dat de AMR’s op zichzelf leiden tot het beschreven doel. Ze suggereren daarmee dat de AMR 

niet ‘slechts’ belangrijk, maar volledig bepalend is (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 

2010). Dergelijke claims gaan echter voorbij aan het feit dat de aanwezige keuzeruimte met betrekking 

tot organisatiestructuur mede een rol speelt bij technologische innovaties. De aanwezige keuzeruimte 

kan door de technologisch deterministische toon in de voorbeelden gemist worden door bedrijven. 

Met als mogelijk resultaat verwachtingen die niet worden ingelost en bedrijven die minder tot geen 

aandacht besteden aan de invloed van ‘organisational choice’. 
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Maar niet alle leveranciers passen een technologisch deterministische toon toe. Ter illustratie, de mobiele 

robots van Robotnik (z.d.) en Movigo Robotics (2022) worden enkel beschreven aan de hand van 

technische aspecten en kenmerken. Dit bleek trouwens ook te gelden voor sommige andere AMR’s van 

de leveranciers die zijn geciteerd. Echter, het is ook hier belangrijk om met ‘organisational choice’ aan de 

slag te gaan. In het volgende deel gaan we in op de bespreking van de theorie hierachter en in de delen 

daarna zal dit verder besproken worden aan de hand van de data uit onze casestudie. 

 

Technologie en kwaliteit van arbeid 

De koppeling tussen technologie en kwaliteit van arbeid kan uitgelegd worden aan de hand van het 

takenpakketmodel, zie FIGUUR 1 (Benders et al., 2015). Dit model ontleent zijn naam aan de centrale 

positie van het pakket aan taken in een organisatie. Met takenpakket wordt dus bedoeld: het geheel aan 

taken die binnen een organisatie uitgevoerd moeten worden. Er kan onderscheid gemaakt worden in drie 

type uitvoerende taken – voorbereidende, het als bakker zorgen voor grondstoffen; operationele, 

het bakken van het brood; en ondersteunende, het onderhouden van de broodbakmachines – en regelende 

taken. Bij regelende taken gaat het over het aansturen en coördineren van de diverse taken in de bakkerij 

(Kuipers et al., 2018). Technologie speelt een rol in het takenpakket doordat het, heel zwart-wit, taken kan 

overnemen van de mens alsmede nieuwe taken kan introduceren. Ook dit impliceert een aanwezige 

keuzeruimte: welke taken laat je door de mens doen en welke taken laat je door technologie overnemen 

- wat ook afhankelijk is van de mate waarin het technisch haalbaar is om bepaalde taken door technologie 

te laten uitvoeren. De link met kwaliteit van arbeid wordt gemaakt middels de aanwezigheid van organisatie -

ontwerpprincipes, ofwel opvattingen over de mogelijke wijzen waarop de taken in het takenpakket verdeeld 

kunnen worden (wenselijke eigenschappen van werk maken hier deel vanuit). Twee uiterste verdeelwijzen 

zijn fragmentatie en integratie. Kenmerken van fragmentatie zijn het zoveel mogelijk verdelen van taken 

over verschillende functies die noodgedwongen op een gecentraliseerde en hiërarchische wijze 

gecoördineerd worden. Kenmerken van integratie zijn een beperkte, stroomsgewijze verdeling van taken 

(waarbij de bedrijfsprocessen zoveel mogelijk samen gehouden worden), hetgeen een gedecentraliseerde 

coördinatie mogelijk maakt. Die ontwerpprincipes vertalen zich, impliciet of expliciet, in het functieontwerp, 

waarbij taken gegroepeerd worden in functies. Deze functies hebben vervolgens verschillende 

werkeigenschappen die beoordeeld kunnen worden om inzicht te krijgen in de kwaliteit van arbeid. 

 

FIGUUR 1 \ De samenhang tussen technologie en kwaliteit van arbeid 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bron: op basis van Benders et al. (2015) 

 

Methodologie 

Data werd verzameld bij operatoren werkzaam in de dagploeg bij een organisatie in België actief in de 

logistieke sector. Het ging meer bepaald over de magazijnwerkzaamheden van de operatoren. 

Dataverzameling vond plaats op locatie, tijdens de werktijd en via een papieren vragenlijst die in oktober 

2021 werd afgenomen. Gemiddeld genomen hadden de respondenten ongeveer 22 minuten nodig voor 

het invullen van de enquête. 
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De vragenlijst bevroeg de volgende werkeigenschappen: eentonigheid van het werk (vijf vragen; 

Cronbach’s alpha van .712), autonomie (vier vragen; Cronbach’s alpha van .721), cognitieve belasting (vier 

vragen; Cronbach’s alpha van .749) en angst om door de AMR’s contact met collega’s te verliezen (één 

vraag). Alle vragen waren gemeten met een 5-punt schaal, met 1=helemaal mee oneens en 5=helemaal 

mee eens. Aan het begin van het onderzoek waren de AMR’s iets meer dan een jaar in gebruik, waardoor 

we operatoren konden selecteren met een diverse mate van AMR-werkervaring (1. geen ervaring (N=47); 

2. minder dan drie maanden (N=24); 3. drie maanden of meer, maar minder dan zes maanden (N=19); 

4. zes maanden of meer, maar minder dan negen maanden (N=29); en 5. negen maanden of meer (N=43)). 

De operatoren die deelnamen, werkten op de vloer waar de AMR’s werden gebruikt (veel tot enige ervaring 

met de AMR’s) of op een niet AMR vloer (geen tot enige ervaring). De data-analyse (dit wil zeggen 

one-way ANOVA, Kruskal-Wallis H test en Jonckheere-Terpstra test) werd uitgevoerd in SPSS.  

Doordat dataverzameling op locatie plaatsvond, was het mogelijk om als buitenstaander het proces 

te observeren. Daarnaast was er ruimte om vragen te stellen aan de contactpersoon in het bedrijf. 

De kwalitatieve informatie verkregen uit deze bronnen wordt hier ook gebruikt.  

 

Casebeschrijving 

Zonder AMR 

Operatoren krijgen een bepaalde opdracht, een lijst met te verzamelen items, en voltooiden deze met 

behulp van een kar en een handheldapparaat. Na ontvangst van de opdracht zetten de operatoren de 

vereiste kartonnen dozen op hun kar en vullen deze door items uit de schappen te halen. Wanneer de 

volledige lijst met items gepickt is, gaan ze naar een pakstation om de dozen gereed te maken voor 

verzending en ze door te sturen naar de verzendingsafdeling. Picken en pakken is één gecombineerde 

taak die gemiddeld genomen halverwege de shift van een operator gerouleerd wordt met de bijvultaak. 

De bijvultaak houdt in dat operatoren met behulp van een kar de schappen bevoorraden. De roulatie naar 

deze taak word geleid door een supervisor. FIGUUR 2 geeft deze situatie weer. 

 

FIGUUR 2 \ Een overzicht van de situatie zonder AMR’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met AMR’s  

De werkcyclus is zo ingericht dat operatoren ofwel enkel items picken (het item, aangegeven op de 

touchscreen van de AMR, uit het schap pakken en in de doos op de wachtende AMR plaatsen), ofwel enkel 

pakken (de door de AMR’s geleverde dozen inpakken en wegsturen en nieuwe dozen aan de AMR 

toevoegen). Roulatie tussen het picken en pakken vindt plaats op basis van waar de meeste vraag naar 

werk zich bevindt en wordt beheerd door een supervisor. De AMR’s navigeren autonoom en met 

inachtneming van 'obstakels' door het gangpad naar een schap waarop een te verzamelen item van een 

te voltooien lijst staat en wachten vervolgens tot een operator dat item pickt. Wanneer alle items op de 

lijst zijn gevuld, gaat de AMR naar een pakstation. 
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Als een pakstation onbemand of te druk is met wachtende AMR’s, vertrekt de AMR na een korte tijd naar 

een ander station. Pickers en pakkers die met de AMR’s werken, rouleren niet altijd naar een bijvultaak 

omdat die taak geen AMR-interactie, en dus geen AMR-training, vereist. Met andere woorden: ook operatoren 

zonder AMR-training deden dit werk. Operatoren krijgen verder te maken met nieuwe taken. Wanneer de 

AMR ‘vast komt te zitten’ moet een operator deze opnieuw activeren door de AMR een aanwezige 

QR-code te laten scannen of, als dat niet werkt, de AMR uit de weg te zetten (vermoedelijk voor de 

technische dienst). Ook kwamen er 'opruimtaken' bij: het vinden van ‘ontbrekende’, ofwel gevallen dozen, 

en van ‘verloren’, ofwel te resetten, AMR’s. FIGUUR 3 geeft de situatie met de AMR’s weer.  

 

FIGUUR 3 \ Een overzicht van de situatie met AMR’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzichten uit de casestudie 

Takenpakket en technisch systeem 

Vanuit de lens van het technische systeem, ofwel de overname van taken en introductie van nieuwe, 

zorgden de AMR’s voor weinig verandering in het takenpakket. De noodzaak voor picken, pakken, bijvullen en 

het regelen van dit proces bleven intact. Qua uit te voeren handelingen was de verandering voor het picken 

en pakken ook beperkt. Het pakken bleef met andere woorden hetzelfde, behalve het nu moeten ‘accepteren’ 

van de aangeboden dozen, en het picken ging van het volgen van een gegeven opdrachtenlijst met een 

kar en handheld naar het volgen van instructies van een AMR. De handeling van het klaarzetten van de 

vereiste kartonnen dozen bleef bestaan (al lag dit nu wel op een andere plaats, namelijk bij de pakstations) 

en ook de handelingen voor het bijvullen ondervonden geen invloed van de AMR’s. De AMR’s hadden geen 

‘regelhandeling’ overgenomen, en doordat de handeling rond het sturen van het proces verder wordt beïnvloed 

door het gehanteerde ontwerpprincipe, zal hier in in de volgende sectie ('Takenpakket, ontwerpprincipes 

en functies') meer op ingegaan worden. Als laatste brengen de AMR’s de kwestie van onderhoud en 

aanpassingen van de technologie aan bod. Iets wat intern of extern geregeld kan zijn, hier hadden we geen 

inzicht in. Maar een communicatieflow rond ‘AMR onderhoud en aanpassingen’ wordt in beide gevallen 

wel verwacht. Zo bleek het ‘werkgebied’ van de AMR’s te zijn bijgestuurd omdat ze op plekken kwamen 

waar ze niet hoorden. Qua nieuwe handelingen observeerden we de introductie van het reactiveren of 

opzijzetten van de AMR’s en werd er aangegeven dat er soms gevallen dozen opgespoord moesten worden.  

 

Takenpakket, ontwerpprincipes en functies 

Wanneer naar het takenpakket gekeken wordt vanuit het perspectief van ontwerpprincipes en daaruit 

volgend functies, was het volgende merkbaar. In de situatie met de AMR’s werd: het ‘one-cycle process’ 

losgelaten ten gunste van een opsplitsing van het picken en pakken; de drukte of ‘vraag naar werk’ 

bepalend gemaakt voor de roulatie tussen de pick- en paktaken; en de uitvoering van de bijvultaak (mede) 

verzorgd door andere, niet AMR-getrainde operatoren.  
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Deze beslissingen sluiten, impliciet of expliciet, aan bij het al gehanteerde ontwerpprincipe (dat al meer 

in lijn was met fragmentatie) en versterkt dit zelfs. Zo kon in de situatie met de AMR’s, in meer of mindere 

mate, een aparte pick-, pak- en bijvulfunctie ontstaan. Verder bleef het regelen van het proces een aparte 

functie. Een functie die het managen van de roulatie tussen het picken en pakken erbij kreeg. 

Uit observaties bleek ook dat de supervisors in de AMR-situatie de locatie van de cobots in de gaten 

hielden en de pickers soms via het intercomsysteem naar specifieke gangen dirigeerden. Taken die 

bovenop de al reeds bestaande taken kwamen. Zo hielden de supervisors bijvoorbeeld bij welke operatoren 

‘binnen waren’, op training waren en welke aan het bijvullen waren. In de situatie met de AMR’s lijkt het 

dus zo dat de supervisors meer in de gaten zijn moeten gaan houden, wat de functie mentaal uitdagender 

gemaakt kan hebben (wat wil zeggen dat ze mogelijk gepaard ging met hogere cognitieve eisen).  

 

Functies en kwaliteit van arbeid 

In deze sectie wordt ingegaan op de kwaliteit van arbeid voor de operatoren. Dit wordt bekeken op basis 

van de resultaten op het vlak van de eentonigheid van het werk, autonomie, cognitieve belasting en angst 

voor contactverlies met collega's. 

 

De resultaten voor de eentonigheid van het werk laten zien dat de operatoren met meer AMR-ervaring 

meer eentonigheid van het werk aangaven. Specifiek kan er grofweg een splitsing worden gemaakt na de 

groep met minder dan drie maanden ervaring (groep 2). De stijging in de mate van eentonigheid kan 

worden toegeschreven aan de beschreven veranderingen, zoals blijkt uit de volgende antwoorden van 

respondenten op de algemene, open slotvraag in het onderzoek: “Normaal ben ik heel blij om bij bedrijf 

X te mogen werken. Maar met de bots is het niet fijn geweest om te werken. Het pakken is heel saai 

geweest” (R 149); “Ik heb eenmaal met de bots gewerkt, ik heb toen enkel de bots moeten vullen [picken] 

en vond dit wel aangenaam werk. Maar ik denk dat als je enkel de dozen moet pakken en de robots moet 

klaarmaken dat dat wel saai werk is” (R 114); “Te weinig afwisseling in het werk. Soms een hele dag pakken” 

(R 98). Het feit dat groep twee is gekoppeld aan de situatie zonder AMR kan wijzen op een lichte vertraging 

in de impact, maar het kan ook worden verklaard door het feit dat operatoren met minder ervaring meer 

gelegenheden hadden om terug te keren naar de situatie zonder AMR’s. 

 

De resultaten voor autonomie tonen aan dat er een negatief effect bestaat tussen het werken met de 

AMR’s en de mate van autonomie. Meer specifiek weken de uitkomsten van groep één en vijf van elkaar 

af. De daling in autonomie wordt naar verwachting veroorzaakt door de veranderingen. De splitsing tussen 

pick- en paktaken verminderde de vrijheid van operatoren om op hun eigen manier te werken. De opsplitsing 

creëerde verder een stationaire positie voor de pakkers waardoor zij zeer afhankelijk werden van de 

snelheid van de AMR's (en indirect van de pickers). Daarnaast had de supervisor nu controle over de 

roulatie tussen picken en pakken. Dat er enkel een verschil werd gevonden tussen de twee uiterste groepen 

kan wijzen op de aanwezigheid van een vertraagd effect. Maar het kan ook worden veroorzaakt door het 

feit dat operatoren met minder ervaring meer gelegenheden hadden om terug te keren naar de situatie 

zonder AMR’s. Daarnaast kan variatie in hoe lang operatoren werden toegewezen aan het picken of pakken 

een rol hebben gespeeld.  

 

Er werd geen statistisch significant verschil gevonden tussen respondenten met en zonder AMR-ervaring 

voor cognitieve belasting. De resultaten lieten wel een bimodale verdeling zien (een kansverdeling met 

twee verschillende pieken) voor de respondenten zonder AMR-werkervaring. De oorzaak van de bimodale 

distributie is onduidelijk, maar het zou de resultaten kunnen hebben beïnvloed. Daarom werd een evaluatie 

van de mediaanscores uitgevoerd, aangezien de hoofdpiek van de bimodale verdeling aansloot bij de 

mediaan. Hieruit blijkt dat de AMR's op de lange termijn geen effect hadden op de cognitieve belasting 

van operatoren. De licht verhoogde cognitieve belasting-mediaan van groep twee kan verklaard worden 

aan de hand van de ‘learning curve theory’. 
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De stijging kan dus worden verklaard doordat operatoren moeten wennen aan en leren omgaan met de 

cobots, zoals het bedienen van de touchscreen en het aanvoelen van de manier waarop de AMR's 

bewegen. Dit zijn aspecten die geen blijvende impact hebben.  

 

Voor de angst om contact met collega’s te verliezen konden geen duidelijke conclusies geformuleerd 

worden. Mogelijke redenen hiervoor zijn verschillen in de mate waarin operatoren werkten in een 

pakstation dat ver verwijderd was van andere bemande pakstations, de verschillen in de mate waarin 

operatoren rouleerden tussen pick- en paktaken (doordat pickers niet stationair waren, hadden ze mogelijk 

meer opties voor contact) of de invloed van persoonlijke voorkeuren. 

 

Conclusie 

Wanneer naar de kwaliteit van arbeid wordt gekeken blijkt, in onze case, dat de AMR’s de fysieke zwaarte 

van het werk voor de operatoren waarschijnlijk hadden verbeterd. Zo werden de zware karren enkel nog 

voor het bijvullen gebruikt en hoefden de pakkers geen lange afstanden meer te lopen. De resultaten van 

eentonigheid en autonomie laten echter een vermindering van de kwaliteit van arbeid zien voor 

operatoren. Deze vermindering komt door de genomen beslissingen die gelinkt kunnen worden aan het, 

bewust of onbewust, toepassen van verdere fragmentatie, in lijn met het bestaande organisatie -

ontwerpprincipe. Dit wil niet zeggen dat het doortrekken van een bestaand ontwerpprincipe per definitie 

verkeerd is. Maar het kan wel problematisch worden wanneer dit gebeurt zonder reflectie over de 

beslissingen die in lijn met dit principe worden genomen. Meer specifiek, of die beslissingen passen bij de 

veranderingen in het takenpakket door de technologie en bij de behoeften en vaardigheden van huidige 

en/of aan te werven werknemers. Soms kan een verschuiving weg van het bestaande ontwerpprincipe, 

met een doordachte herverdeling van taken en verantwoordelijkheden, beter aansluiten bij het gewijzigde 

takenpakket. Hetgeen het belang benadrukt van het proces rond het ontstaan en de inhoud van functies 

(de te hanteren organisatiestructuur) in relatie tot nieuwe technologische systemen.  
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Een hond in het (thuis)kantoor: 
werkt dat? 
 

Joni Delanoeije - KU Leuven, FWO Vlaanderen 
 

Overgewaaid vanuit Amerika, is het binnenbrengen van honden in de werkomgeving sinds een tiental 

jaren ook in Europa in opmars. Hoewel een ’kantoorhond‘ in eerste instantie een vreemd idee kan lijken, 

is het geen verwonderlijke trend. Immers, bij een derde van de Europese huishoudens maakt een hond 

deel uit van het gezin. Wetende dat 50 tot 75 procent van de 20- tot 64-jarigen tewerkgesteld is, kan het 

meenemen van een hond naar het werk de werk-privébalans van hondeneigenaars verbeteren. 

De effecten van honden in de werkomgeving breiden zich echter ook uit naar betrokken collega’s en 

organisaties. Immers, de aanwezigheid van een hond kan voordelige psychologische effecten 

teweegbrengen bij werknemers en kan organisaties helpen om zich te branden. Ook in het thuiskantoor 

kunnen honden bufferen voor gekende nadelen van thuiswerk. Er dient echter ook oog te zijn voor risico’s. 

In dit artikel worden de voor- en nadelen van honden in de (thuis)werkomgeving, de achterliggende 

mechanismen en praktische implicaties geïdentificeerd.  
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De rol van huisdieren in het leven van werknemers en de potentiële voordelen voor 

organisaties wanneer zij de zorg voor huisdieren faciliteren is onderbelicht. Nochtans haalt 

de nieuwe arbeidsmarktgeneratie van millennials de babyboomers in als de grootste 

generatie huisdiereigenaars en zal zij tot 75% van het personeelsbestand uitmaken tegen 

2025. Organisaties kunnen op twee manieren inspelen op deze realiteit. Ten eerste kunnen 

ze werknemers toelaten om van thuis uit te werken. Huisdieren kunnen bufferen voor 

gekende nadelen van thuiswerk, zoals verminderde sociale verbinding of een gebrek aan 

lichaamsbeweging. Ten tweede kunnen organisaties huisdieren toelaten op het werk. 

Steeds vaker worden huisdieren binnengebracht op de werkvloer. Voordelige effecten van 

dieren op mensen worden al decennia lang gedocumenteerd vanuit andere onderzoeks -

gebieden. Zo ook kunnen ‘kantoorhonden‘ werknemersstress verlagen en prestaties 

verhogen. Naast voordelige effecten zijn echter ook nadelige effecten te verwachten 

afhankelijk van kenmerken van de eigenaar, collega’s, de organisatie en het dier. 

Voor onderzoekers en professionals is het daarom belangrijk om deze kenmerken in kaart 

te brengen en zowel de voordelen als de nadelen van dieren in de werkomgeving te begrijpen. 

Hiervoor is een transdisciplinaire aanpak met oog voor zowel mens als dier noodzakelijk, 

wil men werknemerswelzijn vergroten en risico’s vermijden. Vanuit een ‘one welfare‘ 

perspectief (‘één-welzijnsprincipe‘) kan namelijk verwacht worden dat dierenwelzijn en 

werknemers welzijn met elkaar verbonden zijn en elkaar zowel positief als negatief kunnen 

beïnvloeden. Momenteel is er meer inzicht vanuit onderzoek nodig om richtlijnen te 

formuleren voor een effectieve implementatie van (thuis)kantoordierpraktijken.

ABSTRACT



Nieuwe arbeidsmarktgeneratie 

Gezien het groeiende aantal werknemers met zorgverantwoordelijkheden, kan het aanbieden van werk-

privépraktijken (dit wil zeggen hr-initiatieven die ontworpen zijn om werknemers te helpen met de 

combinatie van werk en privé) organisaties helpen om met toenemende burn-out en stress om te gaan 

en gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Immers, deze praktijken kunnen werknemers -

tevredenheid, -betrokkenheid, -prestatie en -retentie verbeteren (Butts et al., 2013). Veel werknemers 

ondervinden immers problemen om werk en privéleven duurzaam met elkaar te combineren (Powell 

et al., 2019).  

 

Onderzoek naar deze praktijken richtte zich tot nu toe voornamelijk op de zorg voor kinderen en tot op 

heden blijft de rol van huisdieren in het leven van werknemers — en de mogelijke voordelen voor 

organisaties wanneer zij de zorg voor deze dieren faciliteren — grotendeels onderbelicht (Barker, 2005; 

Greenhaus & Powell, 2003). Nochtans beschouwen veel mensen hun huisdier als een volwaardig deel van 

het gezin (Walsh, 2009). Daarnaast overtreft de nieuwe arbeidsmarktgeneratie van millennials de 

babyboomers als de grootste generatie huisdiereigenaars en zal zij in 2025 niet minder dan 75% van de 

arbeidsmarkt uitmaken (Meister, 2015). Bovendien was er een wereldwijde explosieve toename in de 

aanschaf van huisdieren sinds de COVID-19-pandemie (Morgan et al., 2020). Daarnaast kunnen 

diergedragsproblemen, bijvoorbeeld overmatig blaffen (Raglus et al., 2015), gedeeltelijk een gevolg zijn 

van ’overwerkende‘ huisdiereigenaars die niet genoeg tijd overhouden voor de nodige zorg voor hun dier 

(Voith, 2009). Vanuit het ‘one welfare perspectief’ — vrij vertaald: ‘één-welzijnsprincipe’; dat is een 

perspectief dat het welzijn van huisdiereigenaars met dat van hun dieren verbindt (Pinillos, 2018) — kan 

werknemerswelzijn hierdoor aangetast worden. Ook zijn bepaalde huisdieren gevoelig voor de tijdsduur 

die ze alleen moeten doorbrengen en wordt het steeds minder sociaal aanvaard om hen gedurende 

langere periodes alleen thuis te laten (Rehn & Keeling, 2011). Er is daarom nood bij werkende huisdier -

eigenaars aan oplossingen.  

 

Het kan voor organisaties zinvol zijn om op deze realiteit in te spelen, zeker gezien de oorlog om talent 

die naar verwachting de komende decennia nog zal toenemen. Twee manieren waarop organisaties dit 

kunnen doen is door het toestaan van thuiswerk — en het faciliteren van de zorg voor huisdieren tijdens 

thuiswerkdagen — of door het toelaten van huisdieren op kantoor. 

 

Huisdieren en thuiswerk 

Bedrijven kunnen werknemers toestaan om een deel van de reguliere werktijd van thuis uit te werken. 

Eén van de belangrijkste redenen die werknemers opgeven om thuis te werken is om werkeisen en 

privézorgtaken beter op elkaar af te stemmen (Gajendran & Harrison, 2007). Voor huisdiereigenaars valt 

de zorg voor dieren eveneens onder dit laatste. Op basis van inzichten uit mens-dier interactie studies, 

ook wel antrozoölogie genoemd, wordt verondersteld dat de aanwezigheid van dieren kan bufferen voor 

gekende nadelen van thuiswerk, zoals minder sociale verbinding, te weinig ontkoppeling van het werk of 

een gebrek aan lichaamsbeweging (Gajendran & Harrison, 2007). Gezelschap bieden is inderdaad één van 

de belangrijkste motivaties voor mensen om een huisdier aan te schaffen (Bouma et al., 2020). In lijn 

hiermee toont  recent onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk aan dat huisdiereigenaars minder snel eenzaam 

werden tijdens een COVID-19-lockdownperiode waarin ook thuiswerk verplicht was, in vergelijking met wie 

geen huisdier had (Ratschen et al., 2020). Er zijn echter ook mogelijke nadelen verbonden aan het werken 

samen met een huisdier, bijvoorbeeld wanneer hun gedrag als stresserend of storend wordt ervaren 

(Buller & Ballantyne, 2020). 
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Voordelen 

Huisdieren kunnen bepaalde nadelen van thuiswerk tegengaan zodat de voordelen, zoals minder stress 

en meer werkbevlogenheid, optimaal bereikt kunnen worden (Delanoeije & Verbruggen, 2019; 2020; 

Gajendran & Harrison, 2007). Voor organisaties kan het daarom lonen om de aanwezigheid van huisdieren 

als een opportuniteit te beschouwen. Zo kunnen dieren sociale steun en verbinding bij thuiswerk verhogen: 

hetzij direct door zelf als sociale partners op te treden (Kurdek, 2008), hetzij indirect door menselijke 

interacties tijdens wandelingen of (video)gesprekken te faciliteren (Barker, 2005; Wells & Perrine, 2001). 

Daarnaast kan de tijd gespendeerd met een huisdier leiden tot meer ontkoppeling van het werk, waardoor 

welzijnsuitkomsten zoals stress, positieve emotie en werkbetrokkenheid (Hall & Mills, 2019; Junça-Silva 

et al., 2022) en jobprestatie (Delanoeije et al., 2022; Junça-Silva et al., 2022) kunnen toenemen. Hoewel 

de mechanismen achter deze effecten nog onvoldoende begrepen zijn, zijn er ruwweg vier manieren 

waarop dieren kunnen bijdragen aan het welzijn van hun thuiswerkende eigenaars. 

 

Ten eerste, waar collega’s op kantoor een belangrijke sociale omgeving bieden (Henderson & Argyle, 1985), 

verschuift deze omgeving bij thuiswerk naar huisgenoten en huisdieren. Net zoals het hebben van een 

steunende partner de beleving van en de efficiëntie tijdens thuiswerk verbetert (Sullivan & Lewis, 2001), 

kunnen ook huisdieren fungeren als sociale partners en hechtingsfiguren (Walsh, 2009). Vooral voor 

werknemers die risico lopen op het ontwikkelen van depressiesymptomen, die alleen wonen of die moeilijk 

andere manieren vinden om contacten te leggen (bijvoorbeeld via digitale communicatie) kunnen deze 

effecten sterk doorwegen. Naast directe steun zorgen dieren ook indirect voor meer verbinding. 

Ze fungeren als het ware als ‘sociale lijm’, bijvoorbeeld door aan te zetten tot contact met buren, en 

voegen daardoor veelal een sociale dimensie toe aan het leven van hun eigenaar. Onderzoek heeft 

aangetoond dat dieren positieve interactie verhogen en dit zowel in groepen van mensen die elkaar al 

kennen, als tussen vreemden onderling (Colarelli et al., 2017; Walsh, 2009). 

 

Ten tweede kunnen dieren een psychologisch veilige uitlaatklep bieden voor fysiek contact, waarvan 

bekend is dat het stress verlaagt en stemming verbetert (Ditzen et al., 2007). Vooral voor werknemers 

zonder partner, werknemers die alleen wonen of werknemers met ‘huidhonger’ kan dit een belangrijke 

rol spelen. De biologische fundamenten van de band tussen mens en dier worden steeds duidelijker en 

onderzoekers begrijpen nu beter waarom mensen zich goed voelen bij interactie met dieren. Zo blijkt 

fysieke interactie met katten en honden het ‘knuffelhormoon’ oxytocine, dat gevoelens van affectie 

opwekt, te verhogen en zowel het belangrijk stresshormoon cortisol als de bloeddruk te verlagen 

(Nagasawa et al., 2015; Pendry & Vandgriff, 2019).  

 

Ten derde kan de omgang met dieren tijdens thuiswerk een gebrek aan lichaamsbeweging — bijvoorbeeld 

door het wegvallen van pendeltijd — compenseren. Activiteiten met een huisdier zijn niet alleen goed voor 

meer lichaamsbeweging (Westgarth et al., 2019), ze kunnen werknemers ook helpen bij het structureel 

inbedden van pauzes en routine bij thuiswerk — belangrijke factoren die de beleving van thuiswerk 

verbeteren (Fonner & Stache, 2012). Bovendien is lichaamsbeweging een belangrijke buffer voor burn-out 

en depressie (Toker & Biron, 2012). 

 

Tot slot kunnen huisdieren werknemers helpen om zich beter te concentreren op hun werk. Zo heeft 

onderzoek aangetoond dat louter door naar dieren te kijken, bepaalde taakvaardigheden verbeteren (Gee 

et al., 2007; Nittono et al., 2012). Een verklaring hiervoor ligt in de zogeheten biofilie-hypothese die de 

aangeboren neiging van mensen om oog te hebben voor hun levende omgeving beschrijft (Wilson, 1984). 

Volgens deze principes verbetert een werkomgeving met natuurlijke elementen de productiviteit (Sanchez 

et al., 2018). Daarnaast kunnen sommige werknemers opluchting ervaren omdat ze door thuiswerk in 

staat zijn meer tijd te besteden met hun dier. Dit is niet triviaal wetende dat tussen 22 en 50 procent van 

de honden problemen ervaart als gevolg van te lang alleen te moeten zijn. Deze problemen hebben een niet 

te onderschatten, ernstige invloed op het mentaal welzijn van hun eigenaar (Buller & Ballantyne, 2020).  
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Nadelen 

Er zijn ook omstandigheden waarin dieren bij thuiswerk stress kunnen verhogen en prestatie kunnen 

belemmeren. Uitgaande van een systeembenadering zullen deze omstandigheden afhangen van de 

kenmerken van de werknemer (zoals eigen voorkeuren), het huisdier (bijvoorbeeld gedrag van het dier) 

en het werk (onder andere de aard van de job) (Willemen et al., 2022). Zo kunnen werknemers die werk 

en privé liefst gescheiden houden — een factor waarvan we weten dat deze de ervaring van thuiswerk 

beïnvloedt (Delanoeije et al., 2019; Kreiner, 2006) — minder baat hebben bij ‘samen’ thuiswerken met hun 

dier. Ook kan het gedrag van dieren stress van hun eigenaars vergroten, bijvoorbeeld bij hondengeblaf 

tijdens vergaderingen (Applebaum et al., 2020), of kan de verwachting van de leidinggevende om de hele 

dag beschikbaar te zijn positieve mens-dier interacties thuis, zoals wandelen met een hond tijdens de 

werkuren (Cutt et al., 2007), verhinderen en zo de voordelen van huisdieren reduceren.  

 

Recente studies 

Hoewel thuiswerk al decennialang uitgebreid bestudeerd wordt binnen werk- en organisatiestudies, zijn 

er slechts drie studies die de effecten van huisdieren bij thuiswerk hebben onderzocht (Delanoeije et al., 

2022; Hoffman, 2021; Junça-Silva et al., 2022). Zo peilde Hoffman (2021) tijdens de eerste COVID-19-

lockdownperiode in het Verenigd Koninkrijk naar percepties van thuiswerkende werknemers met een hond 

of een kat als huisdier. Uit de resultaten bleek dat wie een huisdier had, aangaf tijdens thuiswerk vaker 

interacties met anderen aan te gaan, vaker pauze te nemen doorheen de werkdag en meer aan lichaams -

beweging te doen in vergelijking met werknemers zonder huisdier. Ook rapporteerden huisdiereigenaars 

meer afleiding als gevolg van hun dier doorheen de werkdag. Ander recent onderzoek uit België 

suggereert dat er gedurende de pandemie bij thuiswerkende hondeneigenaars minder toename van 

eenzaamheid en meer fysieke beweging was op thuiswerkdagen in vergelijking met werknemers zonder 

hond (Delanoeije et al., 2022). Tot slot vond een Portugees onderzoek dat thuiswerkende hondeneigenaars 

thuis productiever werkten doordat ze meer positieve emoties beleefden tijdens thuiswerk in vergelijking 

met thuiswerkers zonder hond (Junça-Silva et al., 2022). Dit effect was het sterkste voor werknemers die 

veel tijd spendeerden met hun hond en er een sterkere band mee hadden (Junça-Silva et al., 2022). 

 

Toekomst 

Deze studies kunnen een startpunt vormen voor meer diepgaand onderzoek naar dieren in de 

thuiswerkcontext, ook na de pandemie. Onderzoek dat methodologisch toelaat om inzicht te krijgen in de 

causale effecten en mechanismen waarop huisdieren het welzijn van thuiswerkers bevorderen dan wel 

schaden, kan bedrijven helpen om hun thuiswerkbeleid beter af te stemmen op werknemers die de zorg 

voor een dier op zich dragen. Loont het om werknemers de autonomie te bieden om tijdens de werkuren 

met de hond te wandelen? Biedt het aanbieden van professionele ondersteuning bij diergedragsproblemen 

— die een goede thuiswerkomgeving verhinderen — soelaas? Een beter wetenschappelijk inzicht in de voor- 

en nadelen van dieren thuis kunnen organisaties helpen om naar een duurzame win-win-win situatie toe 

te werken, waarbij rekening gehouden wordt met de organisatie, haar werknemers en hun huisdieren. 

Hierdoor kunnen organisaties potentiële risico’s tijdig identificeren en de mogelijke voordelen van dieren 

thuis maximaal tot hun recht te laten komen. 

 

Huisdieren op het werk 

Ook in de werkomgeving wint de aanwezigheid van huisdieren, meer bepaald honden, aan populariteit. 

Zo lijken werknemers hun hond steeds vaker mee te nemen naar het werk. Onderzoek toont aan dat 

honden op kantoor werkbetrokkenheid kunnen verbeteren en stress kunnen verminderen (Barker et al., 

2012; Hall et al., 2016). Wetende dat de helft van de werkende Belgen thuis een hond heeft (Mars, 2022), 

kan het meenemen van een hond naar kantoor een uitkomst bieden voor hond, eigenaar en organisatie. 
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Een recent Belgisch onderzoek toont aan dat bij 11% van de werkende hondeneigenaars een hond is 

toegelaten op het werk en dat 41% hun hond zou meenemen moest dit toegelaten zijn (Mars, 2022). 

Daarnaast geeft 29% aan graag een kantoorhond te willen hebben en 63% er geen te willen (Mars, 2022).  

 

Voordelen 

Ten eerste hopen organisaties door het toelaten van honden in te spelen op het verbeteren van de werk-

privébalans van werknemers met hond. Millennials dragen werk-privébalans en flexibiliteit hoog in het 

vaandel. Organisaties moeten wel inspelen op deze realiteit willen zij een competitief voordeel behouden 

in de steeds sterker woedende oorlog om talent. Een hondenbeleid op kantoor kan helpen om aan de 

zorgvraag van werknemers tegemoet te komen. 

 

Ten tweede kunnen kantoorhonden het werknemerswelzijn, het organisatieklimaat en de samenwerking 

tussen teamleden verbeteren — ook voor niet-hondeneigenaars (Barker et al., 2005; 2012; Hall & Mills, 2019). 

Voordelige effecten kunnen plaatsvinden door het ontstaan van meer positieve emoties (Colarelli et al., 2017) 

en de daarmee gepaard gaande gevoelens van verbinding en psychologische veiligheid (Cunha et al., 2019; 

Wagner & Cunha, 2021) — sterke voorspellers van werkprestatie. Daarnaast is gebleken dat de aanwezigheid 

of het aaien van een hond stress- en bloeddrukverlagend werkt (Beck & Katcher, 2003), en bieden honden 

extra mogelijkheden voor werknemers om zich los te maken van het werk (Toker & Biron, 2012). 

 

Ten derde kunnen organisaties zich door het toelaten van honden branden en zo niet enkel huidig talent 

behouden maar ook extern talent aantrekken. Succesvolle big tech reuzen zoals Google, Uber en 

Amazon zijn al lang overstag: hun hondvriendelijke kantoren zijn inmiddels een vaste waarde in het 

organisatielandschap. 

 

Nadelen 

Maar er is een keerzijde aan de medaille. Negatieve reacties van collega’s of van de ruimere werkomgeving 

kunnen voordelige effecten immers neutraliseren (Chiaburu & Harrison, 2008). Het is daarom uiterst 

belangrijk om ook gehoor te geven aan collega's met bezorgdheden (zoals angsten, allergieën of 

gewoonweg geen boodschap hebben aan dieren), alsook om de randvoorwaarden voor voordelige dan 

wel nadelige effecten goed in kaart te brengen. Effecten op collega’s kunnen immers bepalen of de 

huisdiereigenaar en de organisatie baat hebben bij ‘kantoordieren’ in termen van verhoogd welzijn bij 

(alle) werknemers (Colarelli et al., 2017; Cunha et al., 2019; Hall & Mills, 2019). Net zoals dat het geval is bij 

individueel onderhandelde arbeidsvoorwaarden (‘i-deals’), kan een kantoordierbeleid slechts slagen 

wanneer het geen te negatieve reacties opwekt (Chiaburu & Harrison, 2008). Een negatieve houding ten 

opzichte van dieren kan immers net leiden tot meer stress door de aanwezigheid van een dier (Barker et 

al., 2010). Dit kan leiden tot interpersoonlijke spanningen (Graham & Glover, 2014) en het verhinderen van 

het gewenste sociale lijm-effect.  

 

Daarnaast kunnen problemen met dierenwelzijn ethische bezwaren oproepen, aangezien niet alle dieren 

wellicht goed gedijen in een kantooromgeving (Payne et al., 2015). Voor de huisdiereigenaar en voor 

collega's die van honden houden, kan het zien van honden die zich niet goed voelen stressvol zijn (Katayama 

et al., 2016) en contraproductief zijn voor werkprestaties. Kortom, volgens het één-welzijnsprincipe — dat 

het welzijn van de eigenaar en anderen koppelt aan dat van het dier (Pinillos, 2018) — kunnen 

dierenwelzijnsproblemen werknemerswelzijn en -prestatie belemmeren.  

 

Recente studies 

Tot nu toe onderzocht slechts één studie experimenteel de effecten van kantoorhonden op hun eigenaar 

én collega’s (Barker et al., 2012). 
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Deze studie onderzocht het effect van kantoorhonden op stress — gemeten via zelfrapportering en via 

cortisol in speeksel — gedurende de werkdag voor drie groepen werknemers: werknemers die hun hond 

meenemen naar het werk, werknemers die hun hond niet meenemen naar het werk en werknemers zonder 

hond. Resultaten toonden dalende stresspatronen aan bij de werknemers die zelf een hond meenamen 

op dagen dat er een hond aanwezig was (Barker et al., 2012). Mechanismen voor deze effecten werden 

niet onderzocht. Ook een recentere cross-sectionele vragenlijststudie wees op gunstigere welzijns- en 

werkuitkomsten (dit wil zeggen verloopintentie, werkbetrokkenheid, job- en loopbaantevredenheid) bij 

werknemers die hun hond meenemen naar het werk in vergelijking met werknemers die dat niet doen 

(Hall & Mills, 2019). Door de methodologie kan hier echter geen causaal verband aangetoond worden.  

 

Toekomst 

Enkel door ook vanuit de risico’s te vertrekken, kan het potentieel van kantoorhonden correct bestudeerd 

worden. Psychologische veiligheid en de optie om niet gestoord te worden dient er te zijn voor álle 

betrokkenen: huisdiereigenaars, hun collega’s en het dier zelf. Naast het in kaart brengen van reacties 

van collega’s (Wilkin et al., 2016) is dus ook een grondige identificatie van de beleving van het betrokken 

dier noodzakelijk. Verrassend genoeg wordt dit momenteel vaak over het hoofd gezien bij het uittekenen 

van een kantoordierbeleid en in onderzoek naar de effecten ervan. Nochtans draagt dit aspect wellicht 

sterk bij aan de vraag of en hoe dieren werknemerswelzijn en -werkprestatie verhogen (Graham & Glover, 

2014; Hall & Mills, 2019). Voordelen voor het dier zijn immers afhankelijk van kenmerken van de situatie 

en van het dier, zoals het kunnen voorspellen door een hond of hij mee mag dan wel thuis moet blijven. 

Immers, niet elk dier voelt zich goed in een kantooromgeving. Daarom is een samenwerking tussen 

geïnformeerde eigenaars, correct geschoolde diergedragsdeskundigen én betrokken werkgevers een must. 

Vanuit een één-welzijnsperspectief weten we immers dat welzijn van dier, eigenaar en omgeving elkaar 

beïnvloeden, ook negatief. 

 

In plaats van het dier mee naar kantoor te nemen, kan daarom soms gekeken worden naar alternatieven, 

zoals gefaciliteerde huisdierzorg. Zo is er in sommige bedrijven pawternity leave, of ook: verlof voor de 

zorg van een dier (Ford, 2018). Door oog te hebben voor de diverse noden van een steeds veranderend 

personeelsbestand kunnen organisaties werknemerswelzijn hoog in het vaandel (blijven) dragen. 

Durven kijken naar nieuwe manieren om de werkomgeving in te richten of om huisdierzorg te faciliteren 

is één van de manieren waarop organisaties toekomstbestendig welzijnsbeleid kunnen vormgeven. 

Idealiter gebeurt het verkennen van deze opties op een wetenschappelijk onderbouwde manier en met 

inbegrip van transdisciplinaire expertise van zowel werknemerswelzijnsspecialisten (bijvoorbeeld 

preventie-adviseurs) als dierwelzijnsdeskundigen (bijvoorbeeld diergedragstherapeuten). Enkel zo kan het 

potentieel, mét inbegrip van reële risico’s, van deze nieuwe praktijken beoogd worden. 

 

Theoretische verklaringen 

Empirisch onderzoek naar de effecten van dieren in de werkomgeving is schaars. Met slechts een handvol 

studies staat dit studiegebied in zijn kinderschoenen. Toch is het belangrijk om weten dat verwachte 

effecten gebaseerd zijn op decennialang onderzoek binnen de humane en de dierlijke psychologie en 

mens-dier-interactiestudies (antrozoölogie).  

 

Positieve effecten 

De biofilie-hypothese verwacht een positief verband tussen mentaal welzijn en contact met dieren 

vanwege de aangeboren neiging van mensen om zich te richten op hun levende omgeving, waardoor 

stress en angst afnemen als direct gevolg van contact met deze omgeving (Wilson, 1984). Een belangrijke 

kanttekening is dat effecten mee bepaald zullen worden door persoonlijke ervaringen en houding ten 

opzichte van dieren (Kruger & Serpell, 2010). 
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Daarnaast kunnen dieren in lijn met de hechtingstheorie (Ainsworth, 1978) een bron van sociale steun zijn 

en een veilige uitlaatklep bieden voor lichamelijk contact (Katcher, 2000). Zo kunnen ze ofwel directe 

sociale steun bieden, ofwel indirect interacties met anderen verhogen. Aangezien mensen biologisch 

gezien nood hebben aan sociale interacties (Triebenbacher, 1998) en verbinding (Ryan & Deci, 2000), 

verminderen deze interacties stress. Fysieke interacties spelen een sterke rol in het verbeteren van de 

stemming en het verminderen van stress (Ainsworth, 1978; Ditzen et al., 2007). De gunstige effecten van 

hechting en fysiek contact zijn bovendien het sterkst wanneer mensen een band kunnen ontwikkelen met 

een dier (Berget & Braastad, 2008). 

 

Specifiek in een werkcontext kunnen dieren meer pauzes tijdens de werkdag triggeren, waardoor 

werknemers beter ontkoppelen, stemming verbetert en stress afneemt (Sonnentag et al., 2010). Daarnaast 

is gebleken dat het stress-verlagende effect en het ‘sociale lijm-effect’ van honden op werkgroepen 

verklaard kan worden door het optreden van positieve emoties (Colarelli et al., 2017; Janssens et al., 2020; 

Junça-Silva et al., 2022). 

 

Ten slotte zijn positieve werkuitkomsten veelal te wijten aan psychologische veiligheid of ook het gevoel 

van werknemers om zichzelf te kunnen zijn zonder te hoeven vrezen voor negatieve gevolgen hiervan 

(Kahn, 1990). Mens-dier interacties kunnen dit op allerlei manieren faciliteren, bijvoorbeeld doordat dieren 

spontane situaties creëren en zo een zekere ‘lichtheid’ brengen. 

 

Negatieve effecten 

Ook negatieve effecten zijn gesteund op het ontbreken van psychologische veiligheid en op het feit dat 

mensen hun mentale bronnen kunnen uitputten wanneer ze energie moeten investeren in multitasken of 

in het onderbreken van hun activiteiten (zelfregulatietheorie; Muraven & Baumeister, 2000). Zo kan wie 

een dierenallergie of -angst heeft schadelijke welzijnseffecten ondervinden doordat zij een deel van hun 

energie moeten gebruiken om rekening te houden met de aanwezigheid van dieren of met storende 

onderbrekingen als gevolg van dieren. Op een gelijkaardige manier kunnen werknemers die het gevoel 

hebben niet gehoord te worden — door hun collega’s of door hun organisatie — vertrouwen verliezen en 

zich psychologisch net minder veilig voelen. 

 

Praktische implicaties 

Evidence-based werken 

Het vertrekken vanuit theoretische inzichten om praktijkervaringen te kaderen, is een belangrijke eerste 

stap naar het begrijpen van de (niet-)geobserveerde effecten van dieren in de werkomgeving. Op basis 

van deze inzichten kunnen evidence-based beleidskaders rond het optimaal (thuis)werken in aanwezigheid 

van een huisdier en het binnenbrengen van honden in een kantooromgeving vorm krijgen. Hoewel 80% 

van de Belgen vindt dat een goed kader nodig is (Mars, 2022), ontbreken zulke kaders momenteel en is 

het zaak om wetenschappelijke inzichten rond de voor- en nadelen naar een werkbaar beleid te vertalen.  

 

Ethische kwestie 

Daarnaast kan men bedenkingen maken bij onze relaties en interacties met huisdieren. Zo verdient in de 

huidige wereld van (thuis)werk en een toenemende drang naar (her)verbinding, de beleving van de dieren 

zelf onze aandacht. Afgezien van wat dieren voor mensen kunnen betekenen, is een belangrijke vraag wat 

mensen voor de betrokken dieren kunnen betekenen. Belangrijk is dat genoemde voordelige effecten van 

dieren voor mensen zich doorgaans enkel manifesteren in die situaties waarbij het welzijn van het dier 

gewaarborgd is. Zo kunnen dieren (voor mensen) ongewenst gedrag ontwikkelen doordat hun 

gedragsmatige, fysieke en psychologische noden niet vervuld worden. 
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Dit wordt herhaaldelijk aangetoond in diergedragsstudies. In het veld van de menswetenschappen lijkt 

deze overweging soms te ontbreken. Het kan niet genoeg benadrukt dat er in de eerste plaats gekeken 

moet worden naar de welzijnsbehoeften van de betrokken dieren (Fine et al., 2019; Serpell et al., 2010).  

 

Zo wijzen in het specifieke geval van dieren op de (thuis)werkvloer tijdens de COVID-19-pandemie, 

anekdotische gegevens erop dat mensen in toenemende mate dieren adopteren met de instrumentele 

motivatie om de mens gezelschap te houden, of dat dieren worden toegelaten op kantoor louter ter 

branding van de organisatie. De vraag moet echter gesteld of de zorg voor dieren ook op lange termijn 

gewaarborgd is — dat wil zeggen ook wanneer werknemers weer naar kantoor terugkeren of wanneer er 

problemen met de dieren optreden. Het beschouwen van een dier vanuit zijn eigen perspectief is de eerste 

stap vooraleer tijdelijke dan wel permanente interacties met hen uit te bouwen. Pas wanneer we erin 

slagen om de noden van zowel mens als dier met elkaar te verbinden, ligt het bekomen van een win-win 

situatie binnen handbereik. 

 

Toekomst 

Onderzoek over de intersectie van dieren en het nieuwe (thuis)werken staat slechts in zijn kinderschoenen. 

Daarnaast blijven huidige initiatieven niet beperkt tot kantoorhonden (Barker, 2005; Delanoeije, 2018; 

Willemen et al., 2022) en vinden langzaamaan ook ‘kantoorkatten’ letterlijk de weg naar de werkomgeving, 

zoals ‘campuskatten’ die tijd doorbrengen op onderwijscampussen en daar interacties aangaan met 

werknemers (Delanoeije & Pendry, te verschijnen). Het toelaten van dieren in tal van menselijke 

omgevingen wint aan momentum en onderzoekers en professionals trachten de verscheidene manieren 

te begrijpen waarop dieren het functioneren van werknemers beïnvloeden (Barker, 2005; Wagner & Cunha, 

2021). Wat vaststaat, is dat veel mensen een positief gevoel ervaren bij contact met dieren die, levend in 

het moment, rechtuit zijn en terugbrengen tot de ‘essentie’. Ze leiden af van alomtegenwoordige schermen 

en vormen een tegengif voor digitale vermoeidheid, een actueel probleem. Biofilie — de natuurlijke 

aantrekkingskracht tot de levende omgeving — dringt zo door tot in het dagelijks leven. 

 

Hoewel een handvol empirische studies wijzen op stressverlagende effecten van dieren in de 

werkomgeving, blijven fundamentele vragen over de effectmechanismen (hoé juist beïnvloeden dieren 

werknemers?) en randvoorwaarden (wanneer en voor wie doen zij dat?) voorlopig onbeantwoord. 

Onderzoekers buigen zich daarom verder over deze vraagstukken, omdat meer theoretische kennis 

huidige praktijkinzichten kan helpen verklaren en aanvullen. Op die manier kan het werkelijke potentieel 

van een adequaat huisdier-gerelateerd beleid — thuis of op kantoor — bereikt worden. Want als we het 

werken van morgen écht willen optimaliseren, ligt de oplossing misschien wel gewoon aan onze voeten. 
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Maatschappelijke en economische veranderingen als gevolg van digitalisering, klimaatverandering en 

globalisering hebben een grote impact op de manier waarop burgers werken en leven in Vlaanderen. In 

deze context is levenslang leren in toenemende mate cruciaal om ervoor te zorgen dat mensen zich 

kunnen aanpassen aan, en bestand zijn tegen, veranderingen. Vlaamse volwassenen kunnen reeds kiezen 

uit een uitgebreid leeraanbod en de Vlaamse Regering heeft een breed scala aan incentives en 

ondersteunende maatregelen om een cultuur van levenslang leren te bevorderen. Toch boeken we nog 

steeds te weinig vooruitgang. De bereidheid van volwassenen om te leren blijft relatief laag, terwijl ook 

de deelname van volwassenen die het meest nood hebben aan bij- en omscholing achterblijft. 

 

\ 135

Met het OESO Skills Strategie rapport ‘De gezichten van levenslang leren in Vlaanderen’, 

gepubliceerd op 16 mei 2022, werkten de Vlaamse overheid en OESO samen met als doel 

de effectiviteit en efficiëntie van het beleid voor levenslang leren te verbeteren. In dit 

innovatieve project, dat voortbouwt op aanbevelingen in het OESO Skills Strategie rapport 

van 2019 (OECD, 2019a), is een fijnmazige bevolkingssegmentatie voor levenslang leren 

uitgewerkt waarbij negen verschillende leerprofielen worden geïdentificeerd. Deze profielen 

geven een genuanceerder begrip van de verschillende typen lerenden in de Vlaamse 

samenleving, door licht te werpen op de diversiteit aan factoren die de deelname aan 

leeractiviteiten beïnvloeden. De profielen zijn geïdentificeerd met behulp van latente 

klassenanalyse (LCA) en beschrijven zowel de gemeenschappelijke motivaties en 

beweegredenen als de leernoden en -obstakels voor verschillende groepen in de samenleving. 

De inzichten die voortkomen uit deze analyse helpen Vlaanderen in het maken van de 

omslag naar een lerende samenleving, door het beleid voor levenslang leren beter af te 

stemmen op de unieke behoeften van volwassenen met verschillende profielen. Zo kunnen 

de profielen helpen bij het identificeren van groepen die niet goed worden bediend door het 

bestaande beleid. Daarnaast kunnen ze ook de noodzaak aantonen van een flankerend of 

ander beleid om de leerbereidheid te versterken en belemmeringen van specifieke profielen 

aan te pakken. De profielen kunnen ook praktischer worden toegepast, bijvoorbeeld voor de 

ontwikkeling van gerichte advertenties op sociale media of in het helpen van leer- en 

loopbaanbegeleiders. Dit door inzicht te geven in de leermogelijkheden, incentives en 

ondersteunende maatregelen die het meest geschikt zijn voor hun cliënten. Vlaamse 

belanghebbenden uit de wereld van werk en onderwijs speelden een sleutelrol bij het 

ontwikkelen van deze bevolkingssegmentatie. 

ABSTRACT

1 Deze Over.Werk-bijdrage bouwt voort op deze OESO-publicatie. Aanvullende meningen die in het artikel worden geuit en 
argumenten die worden gebruikt, weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de officiële standpunten van de lidstaten van de OESO.



Uitdagingen voor levenslang leren in Vlaanderen  

Ondanks de relatief hoge beleidsprioriteit en een reeks aan beleidsinstrumenten, heeft Vlaanderen nog 

altijd een relatief lage participatiegraad in levenslang leren. Als we op basis van de enquête naar de 

arbeidskrachten (EAK) kijken naar de opleidingsdeelname in de afgelopen vier weken (oftewel de vier weken 

voor de afname van de enquête), blijkt dat Vlaanderen voor 2021 een participatiegraad van 10,8% had, 

wat lager is dan het globale gemiddelde van 14,9% in de EU-landen die tot de OESO behoren (Eurostat, 2022).  

 

De opleidingsdeelname in Vlaanderen is erg ongelijk verdeeld. Vooral de participatiekloof tussen hoog- 

en kortgeschoolde volwassenen is opvallend: slechts 21% van de volwassenen zonder einddiploma 

secundair onderwijs neemt volgens de Adult Education Survey (AES) deel aan formele of niet-formele 

leeractiviteiten, vergeleken met 68% van de volwassenen met een diploma hoger onderwijs (Eurostat, 2016). 

Deze kloof van 47 procentpunten (ppt) is ook groter dan het EU-gemiddelde van 42 ppt (zie FIGUUR 1). 

De meest kwetsbare groepen in de maatschappij nemen vaak nog niet deel aan leeractiviteiten. Zo hebben 

volwassenen in beroepen met het hoogste risico op automatisering (beroepen zoals service- en 

verkoopmedewerkers, fabrieks- en machinebedieners) een relatief lage participatiegraad – 40% vergeleken 

met 72% voor volwassenen in beroepen met een zeer laag risico op automatisering (berekeningen op 

basis van data Nedelkoska en Quintini (2018)). Ook deelname aan leeractiviteiten door personen met een 

migratieachtergrond blijft achter: de participatiegraad van volwassenen die in België zijn geboren is 11 ppt 

hoger dan van volwassenen die niet in België zijn geboren. 

 

FIGUUR 1 \ Opleidingsdeelname naar onderwijsniveau, 2016 
 
 

Bron: Adult Education Survey (Eurostat, 2016)  

 

De COVID-19-pandemie heeft bestaande ongelijkheden op het gebied van levenslang leren vergroot. 

De toename van online leren is bijvoorbeeld vooral ten goede gekomen aan hoogopgeleide volwassenen. 

Tijdens de pandemie was de participatiegraad respectievelijk slechts 4% en 16% bij kort- en midden -

geschoolden, vergeleken met 32% bij hooggeschoolden (Statistiek Vlaanderen, 2021). 

 

Diverse Vlaamse studies wijzen allemaal op een gebrek aan bereidheid om deel te nemen aan (zowel 

formele als niet-formele) leeractiviteiten als een belangrijke reden achter de lage opleidingsdeelname in 

Vlaanderen (OECD, 2019c; Van Langenhove & Vansteenkiste, 2020; Van Langenhove et al., 2020). 

Ongeveer 42% van de bevolking leert niet en wil ook niet leren, wat een veel hoger aandeel is dan in 

OESO-landen met een vergelijkbare economische, sociale en onderwijssituatie (bijvoorbeeld in Nederland 

bedraagt dat percentage 27%) (Eurostat, 2016). 
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Voor veel van deze volwassenen is het gebrek aan motivatie het gevolg van het niet ervaren van een 

leernood. Zij die het meest baat zouden hebben bij opleiding zien er vaak niet het belang van in. 

In gesprekken met belanghebbenden werd het versterken van de leermotivatie beschouwd als de 

belangrijkste uitdaging voor het systeem van levenslang leren in Vlaanderen.  

Tot slot moeten belemmeringen voor leren in overweging worden genomen bij het evalueren van 

motivatieprofielen, omdat deze de motivatie direct kunnen beïnvloeden. Sommige belemmeringen, 

vooral gezondheidsaspecten en gezinsverantwoordelijkheden, zijn belangrijke drijfveren achter een (over 

het algemeen) lage leermotivatie om deel te nemen aan leeractiviteiten in Vlaanderen.  

De ruwheid in het bepalen van de huidige doelgroepen houdt onvoldoende rekening met de samenhang 

van noden, obstakels en beweegredenen voor verschillende bevolkingsgroepen. Dé kortgeschoolde bestaat 

immers niet, net zoals dé oudere evenmin bestaat. Een fijnmazigere bevolkingssegmentatie vormt in deze 

zin een belangrijk stap naar een gerichter beleid, meer op maat van de burger.  

 

Versterking van een cultuur van levenslang leren 
door meer gericht beleid op maat  

Vlaanderen is zich bewust van deze uitdagingen en heeft tal van initiatieven genomen om ze aan te 

pakken. Zo hebben volwassenen toegang tot relevante informatie op diverse portalen en wordt 

loopbaanbegeleiding gesubsidieerd via loopbaancheques. Bovendien heeft de Vlaamse Regering een reeks 

maatregelen geïntroduceerd, waaronder de Vlaamse opleidingsincentives. Deze bestaan uit het Vlaams 

opleidingsverlof, de opleidingscheques en het Vlaams opleidingskrediet. 

Er zijn echter aanwijzingen dat de impact van deze initiatieven kan worden vergroot, aangezien ze nog 

niet effectief de groepen bereiken die het meest behoefte hebben aan leren. Terwijl het opleidingskrediet 

zich bijvoorbeeld richt op kort- en middengeschoolde volwassenen, was 29% van de gebruikers in 

2020/2021 hoger opgeleid. Volwassenen die het hoger secundair onderwijs niet hebben voltooid, zijn het 

sterkst ondervertegenwoordigd (Departement Werk en Sociale Economie, 2021). Bovendien verwezen 

geraadpleegde belanghebbenden voor dit onderzoek dikwijls naar een informatiekloof: terwijl 55% van 

de volwassenen met een hogere opleiding gratis informatie of hulp over leermogelijkheden ontvangt, 

krijgt slechts 19% van de kortgeschoolden deze informatie of hulp (Eurostat, 2016). 

Het beter richten en afstemmen van het beleid voor levenslang leren op maat van fijnmazige doelgroepen 

kan een effectieve manier zijn om de impact van het beleid te vergroten. Beleidsinitiatieven die meer 

afgestemd zijn op de behoeften van de diverse profielen zijn efficiënter dan initiatieven met een meer 

universele benadering (OECD, 2020).  

In Vlaanderen zijn initiatieven voor levenslang leren al gericht op en aangepast aan een aantal specifieke 

doelgroepen, waaronder kortgeschoolden, werkloze volwassenen, anderstaligen, gedetineerden, volwassenen 

in plattelandsgebieden en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Zo zijn kortgeschoolde 

volwassenen vrijgesteld van een eigen bijdrage voor opleidingscheques bij het volgen van bepaalde 

opleidingen (Departement Werk en Sociale Economie, 2021).  

Ondanks deze inspanningen is de opleidingsdeelname van deze groepen de afgelopen jaren niet verbeterd. 

Hiervoor zijn er verschillende verklarende factoren, waaronder: een focus op de leerkosten van bestaande 

initiatieven, terwijl financiële aspecten in Vlaanderen niet als de belangrijkste belemmering voor deelname 

worden beschouwd; de huidige incentives zouden te restrictief kunnen zijn (zoals te strenge toelatings criteria); 

sommige initiatieven zijn pas recentelijk uitgevoerd en het effect ervan is misschien nog niet voelbaar; 

en een afgenomen algemene beschikbaarheid van financiering voor incentives (Departement Werk en 

Sociale Economie, 2021). Daarnaast zijn de bestaande doelgroepen zeer heterogeen. Kortgeschoolden 

kunnen bijvoorbeeld ook voortijdige schoolverlaters, langdurig werklozen of ouderen zijn, allemaal 

kenmerken die verband houden met verschillende belemmeringen voor deelname aan leren (OECD, 2019b). 
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Een bevolkingssegmentatie ter ondersteuning 
van deze gerichte beleidsaanpak  

Bevolkingssegmentatie ondersteunt het creëren van meer inzichtelijke profielen van potentiële lerenden, 

waardoor beleidsmakers beter kunnen begrijpen hoe een reeks factoren de deelname aan leeractiviteiten 

beïnvloedt. Het opsplitsen van de volwassen populatie in kleinere segmenten kan een effectiever 

beleidsontwerp en beleidsimplementatie mogelijk maken en de toewijzing van middelen verbeteren. 

Het toepassen van een bevolkingssegmentatie zou Vlaanderen kunnen helpen te begrijpen hoe beleid, 

maatregelen en opleidingen kunnen worden ontwikkeld die gerichter en beter afgestemd zijn op de 

behoeften van volwassenen met verschillende profielen. De typen lerenden worden niet gedefinieerd door 

één enkel kenmerk (zoals opleidingsniveau of afstand tot de arbeidsmarkt), maar door hun diverse 

kenmerken die opleidingsdeelname beïnvloeden. De bevolkingssegmentatie maakt het mogelijk om de 

verschillende motivaties om te leren, de combinaties van belemmeringen tot deelname en de onderlinge 

relatie tussen deze motivaties en belemmeringen te onderzoeken. Zo kunnen gezondheids- en 

leeftijdsbelemmeringen oorzaken zijn van een lage motivatie om te leren. 

Sommige OESO-landen zijn al begonnen met het gebruik van segmentatiestrategieën ter ondersteuning 

van beleid voor levenslang leren. Zo heeft de Britse regering in 2018 opdracht gegeven voor een onderzoek 

naar leerprofielen van volwassenen, wat resulteerde in de ontwikkeling van een typologie waarbij zes 

profielen geïdentificeerd werden (Kantar Public & Learning and Work Institute, 2018). Niettemin is het 

gebruik van segmentatiestrategieën om levenslang leren te verbeteren nog relatief nieuw in OESO-landen. 

 

Een data gedreven aanpak voor de identificatie 
van leerprofielen 

Diverse methoden kunnen worden toegepast om verschillende groepen lerenden in de maatschappij te 

identificeren. Zo hanteerde een recente studie in Vlaanderen een kwalitatieve aanpak: het rapport over 

customer journeys van niet-participerende en participerende burgers aan levenslang leren beschrijft de 

reis van burgers voorafgaand aan het leren voor verschillende persona’s. Deze persona’s kwamen tot 

stand met behulp van afname van semigestructureerde diepte-interviews (Van Cauwenberghe et al., 2021). 

In de OESO-studie was gekozen voor een data gedreven aanpak waarbij de negen profielen voor levenslang 

leren werden geïdentificeerd met behulp van latente klassenanalyse (LCA). LCA is een statistische 

methode voor het identificeren van homogene populatiesubgroepen op basis van kenmerken die niet 

steeds direct waarneembaar zijn. De kans dat iemand tot een bepaalde klasse behoort, wordt ingeschat 

waarbij iteratieve numerieke methoden worden toegepast om het best passende model te vinden. 

LCA wordt veelvuldig gebruikt in een aantal toepassingen, zoals het classificeren van gedrags- of 

attitudepatronen, het identificeren van consumentenvoorkeuren en het onderzoeken van subpopulaties 

op basis van hun reactie op enquête- of testitems. 

Terwijl diverse enquêtes informatie bevatten over deelname, motivaties om te leren en belemmeringen 

voor deelname – waaronder de OESO-enquête over competenties van volwassenen (PIAAC) – werd de 

Enquête Volwasseneneducatie (AES) geselecteerd als basis voor de bevolkingssegmentatie in dit project. 

AES wordt uitgevoerd door Statbel en heeft betrekking op de deelname van volwassenen aan onderwijs 

en opleiding (formeel, niet-formeel en informeel leren). De referentieperiode voor deelname aan onderwijs 

en opleiding is de twaalf maanden voorafgaand aan het interview en de laatste enquête werd uitgevoerd 

in 2016, met een steekproef voor Vlaanderen van 2782 waarnemingen. 

Voor de segmentering van de Vlaamse populatie maakte de LCA een schatting op basis van AES-data van 

twee basismodellen voor twee verschillende groepen volwassenen: volwassenen die niet deelnemen 

aan niet-formele of formele leeractiviteiten en volwassenen die deelnemen aan niet-formele of formele 

leeractiviteiten. 
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Deze modellen bevatten de indicatoren die het best de belangrijkste drijfveren beschrijven achter niet-

deelname (een gebrek aan motivatie en belemmeringen voor deelname) en deelname (de verschillende 

redenen om deel te nemen en motivaties voor bijkomende opleidingsdeelname). 

 

Na de profielen te hebben geïdentificeerd met behulp van de twee basismodellen, zijn aanvullende 

variabelen in het model opgenomen om bijbehorende kenmerken van de profielen te identificeren. 

Met deze aanpak werd meer gedetailleerde informatie over de negen profielen onderzocht, waaronder 

sociaal-demografische kenmerken (zoals opleidingsniveau, leeftijd en inkomen), arbeidsmarkt karakteristieken 

(bijvoorbeeld beroep en arbeidsmarktstatus), competentievereisten van hun beroepen, evenals 

leerpatronen en resultaten. 

 

De negen leerprofielen 

De resulterende negen leerprofielen in Vlaanderen (zoals weergegeven in FIGUUR 2, met een beschrijving 

van het motivatieprofiel en primaire kenmerken voor elk profiel) bestaan uit vier profielen van 

volwassenen die niet deelnemen aan niet-formele of formele leeractiviteiten (de ‘niet-deelnemende’ 

volwassenen) en vijf profielen van volwassenen die deelnemen aan niet-formele of formele leeractiviteiten 

(de ‘deelnemende’ volwassenen).  

 

FIGUUR 2 \ De negen profielen en hun karakteristieken 
 

Bron: Aangepast van de Adult Education Survey (Eurostat, 2016) 
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De niet-deelnemende groep kan verder worden onderverdeeld in twee subgroepen: de ‘ongemotiveerden’ 

en de ‘gemotiveerden die geconfronteerd worden met belemmeringen’. De deelnemende groep kan verder 

worden onderverdeeld in ‘extrinsiek gemotiveerde’ en ‘intrinsiek gemotiveerde’ lerenden. 

 

Voornaamste beleidsinzichten van de leerprofielen  

Inzichten uit de negen profielen kunnen Vlaanderen helpen om haar beleid inzake levenslang leren meer 

gericht en op maat te maken. De profielen kunnen onder meer helpen bij het identificeren van groepen 

die niet goed worden bediend door het bestaande beleid. Het kan worden gebruikt als een toetssteen om 

na te gaan of alle segmenten worden bereikt en of er voldoende rekening wordt gehouden met de noden 

van de verschillende bevolkingssegmenten. Bovendien kunnen de profielen de noodzaak van een 

flankerend beleid aantonen; deze creëert de mogelijkheid om de leerbereidheid te versterken en 

belemmeringen die specifieke profielen ondervinden aan te pakken. De vier motivatieprofielen 

(‘ongemotiveerd’, ‘gemotiveerd maar geconfronteerd met belemmeringen’, ‘extrinsiek gemotiveerd’ en 

‘intrinsiek gemotiveerd’) en hun negen onderliggende leerprofielen geven belangrijke beleidsinzichten. 

 

De ‘ongemotiveerde’ profielen vertegenwoordigen de minst gemotiveerde volwassenen en omvatten 

profiel 1 (‘Niet geïnteresseerd in leeractiviteiten’) en profiel 2 (‘Ongemotiveerd omwille van leeftijds- en 

gezondheidsbelemmeringen’). Deze profielen zijn ver verwijderd van levenslang leren terwijl zij 

aantoonbaar de meeste behoefte hebben aan zowel bij- als omscholingskansen. Een holistische en 

geïntegreerde aanpak is nodig om hen te motiveren, met een breed pakket aan beleidsmaatregelen, 

wat betrokkenheid zal vereisen vanuit verschillende beleidsdomeinen. De profielen tonen aan dat 

bestaande informatie- en begeleidingsdiensten voor levenslang leren vaak niet effectief de uiteenlopende 

en veelvoudige behoeften van ongemotiveerde volwassenen beantwoorden en dat zij een actieve outreach 

vereisen door belanghebbenden die in rechtstreeks contact staan met hen (bijvoorbeeld lokale 

organisaties en liefdadigheidsinstellingen). Deze volwassenen hebben ook toegang nodig tot relevante 

leermogelijkheden. De profielen kunnen daarbij waardevolle input leveren voor het ontwerpen van 

passende leervormen en programma's. 

 

De profielen ‘gemotiveerd maar geconfronteerd met belemmeringen’ vertegenwoordigen degenen die 

wel willen leren, maar daartoe verhinderd worden. Ze omvatten profiel 3 (‘Gemotiveerd maar 

geconfronteerd met tijdsgerelateerde belemmeringen’) en profiel 4 (‘Gemotiveerd maar geconfronteerd 

met meerdere belemmeringen’). Zowel financiële als niet-financiële incentives worden beschouwd als 

belangrijke beleidshefbomen om de deelname van deze profielen te stimuleren. De profielen tonen aan 

dat meer bekendheid geven aan opleidingsverlof en het aanmoedigen van werkplekleren zal helpen 

om de deelname te verhogen van volwassenen die met tijdsgerelateerde belemmeringen worden 

geconfronteerd (met name profiel 3 die relatief vaak jonge volwassenen met kinderen zijn). Ook financiële 

incentives voor individuen en werkgevers kunnen worden herzien om zo de deelname van volwassenen 

die geconfronteerd worden met een gebrek aan ondersteuning en financiële belemmeringen (vooral 

profiel 3) aan te moedigen. De incentives moeten worden aangevuld met begeleiding op maat en 

informatie over de beschikbaarheid van steunmaatregelen en leermogelijkheden. 

 

De ‘extrinsiek gemotiveerde’ profielen vertegenwoordigen degenen die al aan het leren zijn en wiens 

deelname aan leeractiviteiten wordt aangedreven door externe factoren, zoals de verplichting om te leren 

door een werkgever of een wet, of de noodzaak om zich aan te passen aan veranderingen op de werkplek. 

Aangezien deze profielen jong zijn en dus nog vele jaren zullen werken, zijn het belangrijke profielen voor 

beleidsvorming. Met name profiel 5 (‘Terughoudend maar verplicht om deel te nemen’) kan een belangrijke 

doelgroep zijn omdat zij relatief weinig interesse hebben om verder te leren. Profiel 6 (‘Nemen deel in 

reactie op werksituatie’) onderstreept dat nieuwe technologieën en andere innovaties op de werkplek een 

belangrijke rol spelen bij het stimuleren van levenslang leren. 
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Volwassenen met profiel 7 (‘Nemen deel om hun loopbaanvooruitzichten te verbeteren’) zijn meer 

toegewijd aan leren en hun motivatie kan bijna als intrinsiek worden beschouwd. Het feit dat deelname 

van extrinsiek gemotiveerde volwassenen wordt ingegeven door externe factoren, maakt hun deelname 

kwetsbaarder voor veranderende omstandigheden. Om hun engagement voor leren te versterken, zou de 

leerervaring verder verbeterd kunnen worden door bijvoorbeeld het cursusaanbod beter te laten inspelen 

op de specifieke behoeften van verschillende typen lerenden. Bovendien is informatie en (leer- en 

loopbaan) begeleiding belangrijk om een leercultuur te stimuleren, zelfs bij degenen die al een sterke 

motivatie hebben om te leren. 

 

De ‘intrinsiek gemotiveerde’ profielen vertegenwoordigen degenen die al aan het leren zijn en wiens 

deelname aan leeractiviteiten wordt gedreven door het inherente plezier en de voordelen van leren. 

Deze motivatieprofielen zijn verder onder te verdelen in profiel 8 (‘Nemen deel voor persoonlijke 

ontwikkeling’) en profiel 9 (‘Nemen deel voor professionele en persoonlijke ontwikkeling’). Voor deze 

profielen zijn incentives en informatie- en begeleidingsdiensten minder cruciaal om hun deelname te 

verzekeren, aangezien hun intrinsieke drang om te leren vaak voldoende is. Toch profiteren veel van de 

mensen met deze profielen van de bestaande incentives en ondersteuning. Blijvende toegang tot deze 

hulp kan belangrijk zijn voor hun verdere betrokkenheid.  

 

Praktische toepassingen van de leerprofielen 

Er zijn verschillende manieren hoe de leerprofielen direct kunnen worden gebruikt om het beleid gerichter 

en op maat te maken. Om te beginnen kunnen de profielen helpen om bestaande evaluatiepraktijken te 

versterken door inzichten te verstrekken over welke groepen worden bereikt met initiatieven. De fijnmazige 

segmentatie kan ook worden ingezet om het ontwerp van nieuwe initiatieven beter te ondersteunen, 

zodat deze aangepast zijn aan de motivaties en belemmeringen van verschillende leerprofielen. Zo zouden 

de departementen die betrokken zijn bij levenslang leren samen richtlijnen kunnen ontwikkelen over de 

wijze waarop profielen gebruikt kunnen worden voor het ontwerpen van beleid. Ook zouden programma-

evaluaties kunnen worden toegepast waarbij wordt nagegaan of bepaalde leerprofielen geen gebruik 

maken van de incentives en in hoeverre er profielen zijn die deze ondersteuning ontvangen maar er minder 

behoefte aan hebben. 

 

De profielen kunnen ook belangrijk zijn voor het ontwerpen en implementeren van het beleid voor 

levenslang leren. Zo kunnen de profielen worden gebruikt om informatie en begeleidingsdiensten op 

verschillende manieren beter af te stemmen op volwassenen. Zo kunnen zij input leveren voor een 

gesegmenteerde communicatiestrategie om de leergretigheid van Vlamingen aan te wakkeren. Dat kan 

bijvoorbeeld door het strategisch inzetten van digitale marketinginstrumenten op sociale media om op 

maat gemaakte informatie aan te bieden aan verschillende profielen op basis van hun sociodemografische 

karakteristieken. De profielen zouden ook kunnen worden gebruikt om de informatie op gecentraliseerde 

internetportalen gerichter te maken. Dat kan door bezoekers aan de hand van verschillende vragen door 

te verwijzen naar informatie op maat. Inzichten uit de negen leerprofielen kunnen ook ondersteuning 

bieden aan leer- en loopbaanbegeleiders. Door de kenmerken van hun klanten te vergelijken met de 

profielen, kunnen begeleiders waardevolle inzichten verkrijgen in de soorten leermogelijkheden, incentives 

en maatregelen die het meest geschikt zijn voor hun klanten. 

 

De profielen kunnen ook worden gebruikt ter ondersteuning van het ontwerp van de Vlaamse Leer- en 

loopbaanrekening. De Visienota ‘Naar een leer- en loopbaanrekening voor Vlaanderen’ heeft opgemerkt 

dat zowel deze OESO-studie als de Vlaamse customer journey-studie belangrijke inzichten bieden in zowel 

de belemmeringen waarmee volwassenen worden geconfronteerd, als in een effectief beleid om deze aan 

te pakken (Departement Werk en Sociale Economie, 2022). Deze inzichten kunnen nuttig zijn bij het 

ontwerp van de leer- en loopbaanrekening en aanvullende ondersteunende maatregelen. 
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De negen profielen kunnen worden gebruikt om de digitale portefeuille gerichter te promoten bij burgers 

die de grootste tijds- en financiële drempels ervaren en als een hulpmiddel bij het evalueren of de leer- 

en loopbaanrekening voldoet aan de behoeften van verschillende typen lerenden. 

 

Conclusie en vervolgstappen 

Het gebruik van segmentatiestrategieën om levenslang leren te verbeteren is nog relatief nieuw, 

wat betekent dat Vlaanderen met dit project voorop loopt in de ontwikkeling van deze methoden. 

Het ontwikkelen van een segmentering op basis van kenmerken van volwassenen zou kunnen worden 

beschouwd als een goede eerste stap naar meer interventies op maat en voor het ontwikkelen van 

toegespitste benaderingen gericht op werkgevers. 

 

Er zijn een aantal studies en initiatieven in Vlaanderen waarvan de bevindingen de inzichten van de negen 

leerprofielen kunnen aanvullen. Vooral de studie over customer journeys moet genoemd worden in deze 

context (Van Cauwenberghe et al., 2021). Door de bevindingen van beide onderzoeken te analyseren, 

kunnen beleidsmakers een nog completer beeld krijgen van de verschillende typen lerenden. 

 

In een volgende stap zou Vlaanderen de bevindingen van de profielen en deze andere studies kunnen 

gebruiken om een diepgaandere evaluatie mogelijk te maken van hoe de huidige informatie- en 

begeleidingsdiensten en incentives de verschillende profielen bereiken. De resultaten van deze evaluatie 

kunnen helpen om het ontwerp van deze initiatieven verder te verfijnen. 

 

Er zijn diverse manieren om de methode en analyse verder te verbeteren. Een specifiek gebied dat verdere 

analyse vereist zijn de vaardigheden van de leerprofielen (de ‘skills’). Door meer inzicht te verkrijgen in 

de vaardigheden van de negen profielen kunnen beleidsmakers een beter beeld krijgen van welke soorten 

training relevant zijn voor verschillende typen lerenden. Bovendien heeft LCA, alhoewel het een krachtige 

statistische procedure is, enkele beperkingen. Zo zijn enkele assumpties vrij sterk en kunnen ze niet 

gemakkelijk worden getest. Er moet ook rekening worden gehouden met de bijzonderheden van de data 

(AES) die werd gebruikt voor dit project. Definities van concepten in dit onderzoek, zoals 'motivaties 

om te leren', 'obstakels voor deelname' en 'redenen om te leren', werden bepaald door de vraagstelling 

in de enquête. Als volwassenen bijvoorbeeld worden gevraagd naar hun reden om deel te nemen, 

krijgen ze een aantal opties (bijvoorbeeld "mijn werk beter doen", "mijn carrièrevooruitzichten verbeteren" 

en "minder kans hebben om mijn baan te verliezen"), maar het is mogelijk dat ook andere redenen 

relevant zijn. 

 

Ondanks de vele inspanningen en lopende initiatieven heeft Vlaanderen nog een lange weg af te leggen 

om te komen tot een lerende samenleving waarin leren vanzelfsprekend is voor iedereen. De huidige 

Vlaamse doelgroepen vertonen een grote variatie in hun bereidheid tot leren, waargenomen obstakels 

en motivatie tot leren. De bevindingen uit de bevolkingssegmentatie werpen een licht op de noodzaak voor 

een meer persoonsgericht raamwerk voor de ontwikkeling van geschikte beleidsinterventies en -communicatie.   
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De arbeidswens van potentiële 
herintreders 
 

Heidi Knipprath - VDAB 
 

Knipprath, H. (2022). Potentiële herintreders aan het woord. Over zorgtaken en arbeidswensen. VDAB.  

 

Er is een arbeidsmarktkrapte en werkgevers slagen er niet in hun vacatures snel genoeg in te vullen. 

Meer dan ooit kijkt men daarom naar de groep mensen die niet-beroepsactief zijn en formeel niet-

werkzoekend zijn. Deze groep is groter dan de groep werkzoekenden met een werkloosheidsvergoeding. 

In het VESOC-akkoord van 2020 (SERV, 2020) worden niet-beroepsactieven opgedeeld in vier prioritaire 

groepen: NEET-jongeren, mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, herintreders en mensen met 

een leefloon. Herintreders zijn, volgens het akkoord, mensen die tijdelijk de arbeidsmarkt verlaten om 

een zorgtaak op zich te nemen. In deze bijdrage spreken we van herintreders wanneer zij de stap opnieuw 

gezet hebben naar de arbeidsmarkt en van potentiële herintreders wanneer zij dat nog niet opnieuw 

gedaan hebben.  

 

Volgens de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) van 2019 zijn er in Vlaanderen ongeveer 150 000 potentiële 

(her)intreders op beroepsactieve leeftijd (18 tot 64 jaar). Zij beschouwen zichzelf als huisvrouw of -man 

(en zorgen dus voor het huishouden) of geven een zorgtaak voor kinderen of anderen op als voornaamste 

reden voor inactiviteit. Bijna de helft heeft nog geen werkervaring. Deze mensen zonder werkervaring 

noemen we potentiële intreders.  
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Er wordt vaak naar niet-beroepsactieven, onder wie potentiële herintreders, gekeken om de 

werkzaamheidsgraad te vergroten. Potentiële herintreders hebben (tijdelijk) de arbeidsmarkt 

verlaten en blijven thuis vanwege een zorgtaak. In deze bijdrage gebruiken we een 

kwalitatieve onderzoeksmethode om na te gaan in welke mate potentiële herintreders 

interesse hebben om weer te gaan werken en onder welke voorwaarden. We kijken meer 

bepaald naar de drempels en hefbomen die een herintrede kunnen beïnvloeden. Volgens de 

Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) is het aandeel met een arbeidswens onder potentiële 

herintreders relatief laag en hangt de arbeidswens samen met de leeftijd. Voor 55-plussers 

wordt een herintrede moeilijker en sommigen trekken zich definitief terug. Maar wanneer 

er een arbeidswens is, dan vragen potentiële herintreders in de eerste plaats om werk dat 

gezinsflexibel is: deeltijds werken, dicht bij huis en bereikbaar. Flexibele en kwalitatieve 

opvangmogelijkheden die matchen met werk- en pendeluren, wanneer de werkcontext niet 

geheel aangepast kan worden aan het gezinsleven, kunnen bijdragen aan de haalbaarheid 

om werk en de zorgtaak te combineren. Verder hebben potentiële herintreders met een 

arbeidswens nood aan inzicht in de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot een 

herintrede en welke job bij hen past. Zelfredzame potentiële herintreders slagen erin om 

zichzelf te oriënteren, anderen hebben hulp nodig die aangeboden kan worden door VDAB 

of andere organisaties. Tot slot, potentiële herintreders benadrukken het belang van werk 

voor de eigen gezondheid en welzijn en vragen om in het activeringsbeleid meer nadruk te 

leggen op de empowerende rol van werk. 

ABSTRACT



Interviews 

Om beter te begrijpen wat potentiële (her)intreders kan motiveren om de stap te zetten naar de 

arbeidsmarkt, hebben we via verschillende wegen (zoals verenigingen, partners van VDAB, persoonlijke 

netwerken, sociale media, een online survey en een marktonderzoeksbureau) een oproep gelanceerd om 

deel te nemen aan een interview. Deze oproep werd gelanceerd in het kader van een breder onderzoek 

naar de rol van arbeidsbemiddeling in het bereiken, motiveren en ondersteunen van potentiële 

(her)intreders1. In de oproep hebben we benadrukt dat we ook mensen willen interviewen die geen 

interesse hebben in betaald werk. We hebben enkel mensen bereikt met werkervaring, gaande van 

beperkte (minder dan één jaar) tot veel werkervaring (meer dan twintig jaar). Deze bijdrage gaat dus enkel 

over (potentiële) herintreders, waarbij we inzoomen op de redenen van niet-beroepsactiviteit, 

de arbeidswens en de drempels en hefbomen die potentiële herintreders ervaren in hun zoektocht naar 

werk. In Vlaanderen werden er recent weinig studies uitgevoerd die focussen op herintreders. In 1990 

ondernam het HIVA een studie naar huisvrouwen en langdurig werkzoekende vrouwen (Van Regenmortel 

et al., 1990). In 2009 publiceerde de Gezinsbond een studie rond herintreedsters (Gezinsbond, 2009) en 

in 2018 ondernam VDAB een studie met een focus op vrouwen met migratieachtergrond (Bidee et al., 

2019). In de huidige studie behielden we een breed perspectief door naar zowel mannen als vrouwen te 

kijken, ongeacht hun herkomst en opleidingsniveau. Zo kunnen we een beter beeld krijgen van de wensen 

en noden van zowel potentiële herintreders die een zekere afstand tot de arbeidsmarkt ervaren als van 

potentiële herintreders die relatief zelfredzaam worden geacht en daardoor minder snel in het vizier 

komen van bemiddelingsinstanties en hulporganisaties. 

 

TABEL 1 \ Potentiële herintreders naar geboorteland, opleidingsniveau en leeftijd (18 tot 64 jaar) 

 

Geïnterviewden EAK 2019 

BELGIË 64,6% 70,2% 

Kortgeschoold <40 jaar 3,1% 

Kortgeschoold 40-54 jaar 5,9% 2,7% 

Kortgeschoold 55-64 jaar 5,9% 17,3% 

Midden- en hooggeschoold <40 jaar 17,6% 7,5% 

Midden- en hooggeschoold 40-54 jaar 17,6% 14,4% 

Midden- en hooggeschoold 55-64 jaar 17,6% 25,2% 

BUITEN BELGIË 35,3% 29,9% 

Kortgeschoold <40 jaar 23,5% a 4,7% 

Kortgeschoold 40-54 jaar 3,2% 

Kortgeschoold 55-64 jaar 2,1% 

Midden- en hooggeschoold <40 jaar 11,8% 9,2% 

Midden- en hooggeschoold 40-54 jaar 6,3% 

Midden- en hooggeschoold 55-64 jaar 4,4% 

Totaal 100,0% 100,0% 
 
Noten: a. Dit percentage is mogelijk een overschatting. Van twee vrouwen tijdens het focusgesprek werd niet duidelijk of ze al dan 

niet de middelbare school met succes hebben afgerond en/of ze al dan niet in België geboren zijn. Ze hebben wel 
Afrikaanse roots. 

b. Aangepast overgenomen uit Potentiële herintreders aan het woord. Over zorgtaken en arbeidswensen (Knipprath, 2022a). 

 

We hebben in totaal zeventien mensen gesproken die voldeden aan de beschrijving van potentiële herintreder 

of dat in het verleden zijn geweest. Met andere woorden, zij ervaarden op een bepaald moment in hun leven 

een zorgtaak en bleven daarvoor thuis of ervaarden het als een reden om niet terug aan de slag te gaan. 
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1 Het onderzoek bestaat uit vijf fases: een literatuurstudie, een analyse van bestaande databronnen, workshops met 
organisaties, interviews met potentiële herintreders en tot slot een online survey onder niet-beroepsactieven. Dit artikel 
baseert zich voornamelijk op de vierde fase.



Twee van de zeventien geïnterviewden waren een man2. Vijf van de zeventien geïnterviewden waren 

opnieuw aan het werk tijdens het interview. Negen geïnterviewden willen ooit weer de stap naar de 

arbeidsmarkt zetten, en drie verkiezen thuis te blijven. Vijf van de zeventien geïnterviewden waren 

alleenstaand op het moment van het interview. IN TABEL 1 staan de geïnterviewden gegroepeerd op 

basis van geboorteland, opleiding en leeftijd. Vooral mensen geboren in België zijn sterk vertegenwoordigd 

onder de potentiële herintreders, zowel in de EAK-data als onder de geïnterviewden. Globaal genomen 

hebben we een diverse groep van potentiële herintreders kunnen bereiken, maar wel met een 

ondervertegenwoordiging van mensen geboren buiten België die veertig jaar of ouder zijn.3 

 

De zorgtaak  

De zorgtaak is niet altijd de (enige) aanleiding voor thuisblijven 

Bij potentiële herintreders staat de zorgtaak centraal, voor het huishouden, familie of andere personen. 

Hierdoor blijven ze thuis, of maken ze minder snel de stap terug naar de arbeidsmarkt. Alle geïnterviewde 

personen waren op een bepaald moment in hun leven ofwel mantelzorger voor een partner of (groot)ouders 

of droegen zorg voor kinderen, al dan niet met een gezondheids-, gedrags- of leerprobleem. Niettemin 

blijkt de zorgtaak niet altijd de enige noch de voornaamste reden van het thuisblijven te zijn. Potentiële 

herintreders stoppen met hun betaalde job en blijven thuis door een combinatie van omstandigheden. 

Volgens de EAK-data van 2019 werd meer dan één derde van de potentiële herintreders geconfronteerd 

met een ontslag, aflopend contract of arbeidsongeschiktheid. Iets minder dan de helft diende zelf ontslag 

in of zag de zorgtaak voor kinderen of anderen als voornaamste reden om te stoppen. Tijdens de 

interviews gaven vijf personen aan zelf ontslag te hebben genomen om een zorgtaak op zich te nemen 

vanwege een gebrek aan gepaste opvang of aan flexibiliteit van de werkgever, de werkdruk of de moeilijke 

combinatie van een zorgtaak en werk. Zeven personen vermeldden een (onterecht) ontslag of einde 

(interim)contract. Eén persoon werd na het ontslag arbeidsongeschikt en twee personen emigreerden 

naar België waarna een periode van niet-beroepsactiviteit begon. Bij twee geïnterviewden werd de 

precieze oorzaak van het beëindigen van de laatste job niet helemaal duidelijk.  

Op basis van de interviews stelden we verder vast dat, wanneer de geïnterviewden niet zelf ontslag hadden 

genomen, de zorgtaak door thuis te blijven zichtbaarder werd, een nieuwe bijkomende zorgtaak zich 

aandiende of het besef groeide dat een zorgtaak niet gemakkelijk te combineren valt met (ander of nieuw) 

werk. Zorgtaken kunnen op die manier gaandeweg een extra drempel vormen bij het zetten van een stap 

naar werk. Maar ook andere factoren speelden een rol bij de beslissing om thuis te blijven, ongeacht de 

aanleiding voor het verlaten van de laatste job. Denk daarbij aan het hebben van voldoende financiële 

middelen, gezondheidsproblemen, een hogere leeftijd, steun van de partner om thuis te blijven, 

een partner die voor zijn of haar werk in het buitenland verblijft, negatieve ervaringen met het regelen 

van gepaste opvang tijdens de vorige job, zelf voortaan de zorgtaak willen opnemen,  het niet vinden van 

een nieuwe, gepaste job, enzovoort. Deze factoren versterkten de uiteindelijke beslissing om thuis te 

blijven en (tijdelijk) niet (meer) naar ander werk te zoeken. Het thuisblijven is dus het resultaat van een 

combinatie van omstandigheden. Voor anderen verdwijnt de zorgtaak dan weer na verloop van tijd als 

drempel om opnieuw aan de slag te gaan. 

 

De gevolgen van het thuisblijven 

Volgens de EAK-data van 2019 gaf acht op de tien potentiële herintreders die niet op zoek zijn naar werk 

of geen arbeidswens hebben vanwege een zorgtaak, aan dat ze de zorgtaak op zich hebben genomen 

omdat ze dat zelf willen. 
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2 Ter vergelijking: in 2019 was 4,2% van potentiële herintreders op beroepsactieve leeftijd een man. 
3 De geïnterviewde personen kwamen uit Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen. Mensen geboren in een EU-land (met 

uitzondering van België) werden niet bereikt.



Slechts één op tien gaf aan dat een gebrek aan betaalbare of gepaste opvang de reden is. Ook bij de 

geïnterviewden zagen we de wens om de zorgtaak op zichzelf te nemen, al dan niet versterkt door andere 

factoren zoals negatieve ervaringen met het vinden van gepaste of gewenste opvang. Eén derde van de 

geïnterviewden ging bovendien expliciet in op de voordelen van hun thuisblijven voor de zorgbehoevenden 

en hun omgeving. Door de tijd die vrijkwam konden ze zich inzetten voor anderen via vrijwilligerswerk of 

hun zorgbehoevende beter omringen met kwalitatieve zorg en hen zo meer groeikansen bieden. 

 

De beslissing om thuis te blijven draagt echter ook gevolgen op financieel en mentaal vlak met zich mee. 

Thuisblijven betekent een stap(je) terugzetten op financieel vlak en heeft een impact op het gezinsbudget. 

Thuisblijven om zorgtaken op zich te nemen brengt ook reacties teweeg in de nabije omgeving en die 

kunnen een impact hebben op het zelfvertrouwen. Met name hogeropgeleide geïnterviewden vertelden 

over hoe de samenleving neerkijkt op mensen die niet gaan werken en pleitten voor meer respect en 

waardering voor hun zorgtaak. 

 

De zorgtaak in verschillende levensfases 

Door de levensverhalen van de geïnterviewden in kaart te brengen, hebben we vastgesteld dat de 

geïnterviewde personen tussen verschillende periodes van thuisblijven, betaald werk en andere activiteiten 

afwisselen. We hebben daarom persona’s ontwikkeld die niet alleen een weergave van de huidige situatie 

van de geïnterviewden zijn, maar ook van eerdere levensfases (TABEL 2).  

 

TABEL 2 \ Omschrijving van de persona’s van potentiële herintreders 

 

HERINTREDERS 

Mensen die opnieuw aan de slag gegaan zijn doordat drempels weggevallen of in omvang verminderd zijn, maar in het 

verleden thuis zijn gebleven. Vaak komen ze terecht in deeltijdse functies. 

INTENTIONELE HERINTREDERS 

Mensen die momenteel nog niet aan de slag kunnen vanwege een zorgtaak of een andere drempel, maar wel concreet 

aan herintrede denken en hiertoe in zekere mate acties ondernemen. Ze zijn redelijk zelfredzaam in het ondernemen van 

deze acties, maar kunnen ook vragende partij zijn voor extra ondersteuning, gaande van oriëntering tot meer intensieve 

coaching met betrekking tot  hun zoektocht. 

Zelfredzaamheidsscore met betrekking tot het zoeken van werk: 3-4 op 5 

PAUZEKNOPDRUKKERS 

Mensen, doorgaans onder de 55 jaar, die op een pauzeknop drukken en de optie open laten om terug te gaan werken. 

De pauzeknop werd ingedrukt vanwege drempels waaronder een zorgtaak of omdat men voorlopig niet wil werken. In dat 

laatste geval zijn gebrek aan gepaste opvang en andere drempels minder doorslaggevend, maar verkiest hij of zij niet te 

werken en zich te concentreren op de zorgtaak. Ze zijn redelijk zelfredzaam wanneer ze opnieuw willen gaan werken, 

maar zijn vaak ook zoekende naar wat bij hen past. 

Zelfredzaamheidsscore met betrekking tot het zoeken van werk: 4-5 op 5 

HULPBEHOEVENDEN 

Mensen die meerdere drempels (zoals armoede, alleenstaande ouder of nieuwkomer) tegelijk ervaren en vaak in een 

multiproblematieke context zitten waardoor ze minder zelfredzaam zijn. Welzijnsorganisaties en organisaties voor 

maatschappelijk opbouwwerk kunnen voor hen een belangrijke rol spelen, om hindernissen te overwinnen voordat de stap 

naar werk wordt gezet. Er is nog wel de intentie om ooit weer te gaan werken. 

Zelfredzaamheidsscore met betrekking tot zoeken van werk: 1-2 op 5 

DEFINITIEF TERUGGETROKKENEN 

Mensen die definitief zich hebben teruggetrokken en een herintrede in de arbeidsmarkt niet meer zien zitten. Ze zijn wel 

actief of bereid tot vrijwilligerswerk of andere activiteiten, tijdens of na het einde van de zorgtaken. Doorgaans gaat het 

om 55-plussers. 
 
Noot: Aangepast overgenomen uit Potentiële herintreders aan het woord. Over zorgtaken en arbeidswensen (Knipprath, 2022a). 
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Potentiële herintreders die op een bepaald moment thuisblijven, ook al werd dit geïnitieerd door een 

externe factor zoals ontslag, trekken er niet noodzakelijk definitief de stekker uit. Ze drukken als het ware 

op een pauzeknop en sluiten niet uit om terug te gaan werken (pauzeknopdrukkers). Wanneer ze beslissen 

om te gaan werken, schuiven ze op naar de positie van intentionele herintreder, of, wanneer ze redelijk 

zelfredzaam zijn of de zorgtaak in omvang afneemt (meteen) naar de positie van herintreder. 

Andere pauzeknopdrukkers en intentionele herintreders hebben ondersteuning nodig om zelfredzaam te 

worden en hun arbeidswens concreet vorm te geven. Hulpbehoevenden zitten nog in een fase waarbij ze 

veel ondersteuning nodig hebben op andere domeinen dan werk vooraleer een arbeidswens vorm kan 

krijgen. Mensen die de arbeidsmarkt definitief de rug toekeren (definitief teruggetrokkenen) zijn doorgaans 

ouder dan 55 jaar. Een terugkeer naar de arbeidsmarkt wordt bovendien geleidelijk aan moeilijker 

naarmate men ouder wordt, ook voor intentionele herintreders. Wanneer ze een lange tijd uit de 

arbeidsmarkt zijn geweest, hebben ze relatief minder werkervaring en verouderde skills, waardoor ze het 

extra moeilijk hebben in vergelijking met 55-plussers die meer werkervaring hebben maar werkloos worden. 

 

De verschillende persona’s kunnen gepositioneerd worden op twee assen of dimensies die willen 

(arbeidswens) en kunnen (veerkracht) reflecteren (FIGUUR 1). Een combinatie van drempels en hefbomen 

bepaalt iemands veerkracht en de sterkte van de arbeidswens. Afhankelijk van deze combinatie verschuift 

men op de dimensies willen en kunnen. Vaak zien we dat beide dimensies elkaar versterken: hoe groter 

het gewicht van de hefbomen, hoe gemakkelijker de drempels overwonnen kunnen worden en hoe 

gemakkelijker men kan opschuiven naar een intentie of concrete plannen om terug te gaan werken. 

De groep definitief teruggetrokkenen scoort relatief het laagst op de dimensies willen en kunnen: 

de arbeidswens is verdwenen, waardoor ze ook niet meer de veerkracht vinden om drempels (waaronder 

gezondheidsproblemen en verouderde skills) en een gebrek aan motivatie te overwinnen. In de volgende 

paragraaf bespreken we de hefbomen en de drempels die potentiële herintreders ervaren om de stap 

naar de arbeidsmarkt te zetten. 

 

FIGUUR 1 \ Persona’s van potentiële herintreders 
 

Noot: Aangepast overgenomen uit Potentiële herintreders aan het woord. Over zorgtaken en arbeidswensen (Knipprath, 2022a). 
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De arbeidswens en beïnvloedende factoren 

Gewenste job 

Volgens de EAK-data van 2019 wil 12% van de potentiële herintreders op het moment van de bevraging 

een betaalde job of is op zoek naar een betaalde job. Deze arbeidswens hangt negatief samen met leeftijd. 

De EAK-data geven echter weinig inzicht in de wensen van potentiële herintreders en onder welke 

voorwaarden ze weer aan de slag willen. De helft van de herintreders in 2019 kwam terecht in een 

deeltijdse functie en een kwart had een vast contract. We stellen gelijkaardige patronen vast bij de 

geïnterviewden. De geïnterviewde personen die aan de slag waren of een arbeidswens hadden, spraken 

een duidelijke voorkeur uit voor werk dat niet te ver van huis, bereikbaar en combineerbaar met zorgtaken 

is. Geïnterviewden zijn daarom vragende partij voor flexibiliteit van de werkgever, thuiswerk, een deeltijdse 

baan of een job nabij huis. Andere voorwaarden die werden genoemd: een goede werksfeer en een job 

die past bij eigen interesses, waarmee ze zich kunnen ontplooien of waarmee ze de tijd nuttig kunnen 

besteden. Het belang van werk voor zichzelf, de eigen gezondheid of ontplooiing werd geuit door de 

geïnterviewden, onafhankelijk van hun opleidingsniveau en herkomst. De voorkeur voor werkzekerheid 

en interesse in zorgberoepen werd vaker geuit door mensen in een meer financieel kwetsbare positie. 

Andere geïnterviewden vertelden over de voordelen van interim of tijdelijke opdrachten, omdat ze 

zoekende zijn naar wat bij hen past (voordat ze instappen in een meer duurzame job) of omdat deze 

opdrachten meer flexibiliteit bieden. De aard van de gewenste job geeft inzicht in mogelijke hefbomen 

voor potentiële herintreders om opnieuw een stap te zetten naar de arbeidsmarkt. Hieronder gaan we 

dieper in op (andere) drempels en hefbomen. 

 

Drempels 

De zorgtaak is een belangrijke drempel om weer aan de slag te gaan. Dit kan door een gebrek aan 

opvangmogelijkheden zijn, vooral op flexibele uren, of omdat zorgdragers bestaande opvanginitiatieven 

niet vertrouwen of wensen te gebruiken. Als zorgdragers niet ontlast kunnen worden door de gewenste 

opvang of als de zorgtaak niet combineerbaar blijkt te zijn met werk vanwege de werkomstandigheden of 

de omvang van de zorgtaak, dan is de drempel te groot om weer aan de slag te gaan. Ook wanneer de 

zorgtaak minder omvangrijk wordt of verdwijnt en potentiële herintreders een arbeidswens koesteren, 

kan de weg naar betaald werk moeizaam verlopen. Verouderde competenties, leeftijdsdiscriminatie of 

een gebrek aan ervaring (in een ander domein) werden het vaakst vermeld door de geïnterviewden. 

Het vinden van een gepaste job waarbij de werkgever voldoende rekening houdt met de vaardigheden 

van de potentiële herintreder, ongeacht het diploma, of waarbij de werkgever kansen biedt bij gebrek aan 

ervaring in een specifiek domein, lijkt niet evident te zijn. Voor anderstalige potentiële herintreders blijken 

de hoge verwachtingen van de werkgever met betrekking tot hun kennis van het Nederlands een extra 

drempel te vormen. Nieuwkomers hebben bij aanvang geen sociaal netwerk en het is moeilijk om zonder 

hulp de weg te vinden binnen de Belgische welvaartsstaat en op de arbeidsmarkt. Er werd in de gesprekken 

nauwelijks spontaan gesproken over discriminatie op basis van herkomst. Eén gesluierde geïnterviewde 

vermoedde dat haar hoofddoek een negatieve impact kan hebben gehad op haar tewerkstellingskansen. 

Tot slot blijkt communicatie met instanties niet altijd even vlot te verlopen, ook wanneer men geen 

nieuwkomer is. Miscommunicatie ontstaat wanneer men de taal niet goed spreekt of wanneer men minder 

taalvaardig is om met ambtelijke taal om te gaan. Negatieve ervaringen met bemiddelingsinstanties in 

het verleden kunnen ervoor zorgen dat mensen minder bereid zijn om opnieuw hulp te vragen. 

 

Hefbomen 

Hefbomen om de stap terug naar de arbeidsmarkt te zetten vormen het spiegelbeeld van de drempels. 

Een zorgtaak die wegvalt of kleiner wordt, is een belangrijke hefboom voor potentiële herintreders. 

De zorgtaak kan minder omvangrijk worden omdat kinderen opgroeien, er opvang voorhanden is, of de 

zorgbehoevende overleden is (bijvoorbeeld in het geval van de zorg voor ouderen). 
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Hierboven stelden we reeds vast wat de gewenste werksituatie is voor potentiële herintreders: 

een flexibele werkgever, een nabije job en de mogelijkheid tot deeltijdse tewerkstelling vormen samen de 

gewenste werksituatie en zodoende een belangrijke hefboom om de stap terug te zetten naar de 

arbeidsmarkt. Daarnaast is er ook de vraag van potentiële herintreders aan werkgevers om minder hoge 

eisen te stellen met betrekking tot competenties, taalvaardigheid of om verworven competenties buiten 

de werkcontext te erkennen. Een kwart van de geïnterviewden getuigt daarnaast over de nood aan een 

nieuwe uitdaging. Ook de financiële situatie kan een trigger zijn om weer aan de slag te gaan. 

Geïnterviewden verwijzen naar de voordelen van betaald werk voor hun pensioen, de nood om kosten 

binnen het gezin te dekken of voor extraatjes.  

 

Een belangrijke rode draad op weg naar de arbeidsmarkt is niet alleen het wegvallen of verminderen van 

de zorgtaak, maar ook de mogelijkheid tot oriëntering en het krijgen van begeleiding. Begeleiding wordt 

als hefboom belangrijker naarmate men lager scoort op de dimensies willen en kunnen. Hulpbehoevenden 

hebben vaak nog een omweg af te leggen voordat een arbeidswens concreet ingevuld kan worden. 

Ze hebben hulp nodig op andere domeinen dan werk. Welzijnsorganisaties en maatschappelijk opbouwwerk 

kunnen hier een belangrijke rol spelen. Het is van belang dat deze hulp op gepaste wijze wordt 

aangeboden, omdat sommige hulpbehoevenden vanwege negatieve ervaringen in een bemiddelings proces 

of in de privésfeer minder assertief zijn en minder zelfvertrouwen hebben. Mensen die zelfredzamer en 

veerkrachtiger zijn, kunnen ook nood hebben aan oriëntering en eventueel aangepaste begeleiding om 

de zorgtaak te kunnen loslaten, maar ook om op zoek te gaan naar de job die bij hen past. Sommigen 

slagen erin een antwoord te zoeken op hun vragen en de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. 

Interimopdrachten, tijdelijk werk of vrijwilligerswerk zijn voor hen een manier om uit te zoeken wat bij 

hen past en zo eventueel tot een duurzamere job te komen. Anderen, ongeacht het opleidingsniveau en 

herkomst, zijn vragende partij voor vrijblijvende gesprekken met aandacht voor hun eigen interesses en 

vaardigheden, op een prikkelende en stimulerende manier in een veilige omgeving. Ze hebben nood aan 

een gesprek waarbij niet te veel druk wordt gelegd, om zo gaandeweg de mogelijkheden met betrekking 

tot betaald werk te exploreren.  

 

Niet-werkende werkzoekenden die niet in aanmerking komen voor een uitkering kunnen zich net als 

uitkeringsgerechtigde werkzoekenden inschrijven bij een arbeidsbemiddelingsinstantie. VDAB en partners 

zouden een belangrijke rol kunnen spelen in het ondersteunen van potentiële herintreders met een 

arbeidswens. Het is echter niet altijd evident om de stap richting VDAB te zetten voor hulp en advies. 

De bereidheid daartoe hangt samen met het beeld van en de ervaringen met VDAB die potentiële 

herintreders hebben. Soms zijn deze ervaringen met VDAB beperkt of dateren ze van lang geleden. 

Eigen ervaringen worden aangevuld met verhalen uit de omgeving, die samen bepalen wat men denkt te 

kunnen verwachten van VDAB en in welke mate men nog door VDAB bereikt of geholpen wil worden. 

We vroegen daarom aan de geïnterviewden hoe VDAB en zijn partners potentiële herintreders met een 

arbeidswens proactief kunnen bereiken om ondersteuning aan te bieden wanneer zij dat nodig zouden 

hebben. Hoewel de vraag niet evident was en sommige geïnterviewden ook aangeven dat ze niet (altijd) 

zichtbaar en bereikbaar willen zijn voor arbeidsbemiddelingsinstanties, stelden de geïnterviewden voor 

om potentiële herintreders te bereiken via socio-culturele organisaties. Men denkt aan organisaties waar 

mensen een hobby uitoefenen, mantelzorgverenigingen, parochiale verenigingen, schoolpoorten of 

organisaties die vluchtelingen en andere mensen in nood helpen. Enkele geïnterviewden vermeldden het 

nut van een mediacampagne met een empowerende boodschap over welke voordelen een betaalde job 

voor de potentiële (her)intreder kan hebben op vlak van eigen gezondheid, (financieel) welzijn, 

onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. Het argument dat hun herintrede zal bijdragen tot de economie en 

het verminderen van de arbeidsmarktkrapte, werkt volgens hen minder overtuigend. Deze empowerende 

boodschap dient echter met omzichtigheid geformuleerd te worden. Uit de gesprekken leiden we af dat 

potentiële herintreders, die zingeving vinden buiten betaald werk, betutteling ervaren als de indruk wordt 

gecreëerd dat potentiële herintreders geactiveerd moeten worden omdat ze sociaal geïsoleerd zijn. 
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Potentiële herintreders willen namelijk geen druk ervaren en op bepaalde momenten hoe dan ook niet 

bereikbaar zijn, om zich te kunnen concentreren op de zorgtaak.  

 

Inactief? Anders actief! 

Hoewel potentiële (her)intreders beschouwd worden als een van de vier prioritaire groepen van niet-

beroepsactieven (ook wel inactieven genoemd), zijn zij op diverse andere manieren actief in hun dagelijkse 

leven, in de eerste plaats vaak vanwege de zorgtaken zelf. Deze zorgtaken vragen veel energie en 

veerkracht, maar worden niet betaald of naar waarde geschat. Dat kan soms tot frustraties leiden. 

De geïnterviewden benadrukken dat ze belangrijk werk, weliswaar onbetaald, verrichten. Sommigen zijn 

dan ook kritisch over het activeringsbeleid van niet-beroepsactieven, omdat het beleidsdiscours vertrekt 

vanuit de noden van de economie en de arbeidsmarkt en minder vanuit de noden van het individu en zijn 

of haar omgeving. Ze benadrukken dat huishoudelijk werk even zinvol is als betaald werk, gezinnen nood 

hebben aan onthaasting en dat huishoudelijk werk betaald zou moeten worden. Potentiële herintreders 

die thuisblijven vanwege een zorgtaak zijn dan ook vragende partij voor meer respect en erkenning in 

de samenleving. 

 

Volgens de survey ‘Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’ van 2018 zetten potentiële 

herintreders zich relatief vaker in voor vrijwilligerswerk en opvang van andere kinderen en afhankelijke 

personen dan de rest van de Vlaamse bevolking op beroepsactieve leeftijd.4 Ook bij de geïnterviewden 

stelden we, naast de zorgtaak, actiebereidheid vast met betrekking tot vrijwilligerswerk, maar ook 

tot opleidingen of cursussen. De helft van de geïnterviewden verricht(te) vrijwilligerswerk bovenop 

de zorgtaak, sprak de intentie uit om dat in de toekomst te doen of heeft een opleiding gevolgd. 

Vrijwilligerswerk werd door de geïnterviewden soms beschouwd als een instrument om zichzelf 

arbeidsmarktconform te maken, maar ook als een volwaardig alternatief voor betaalde arbeid. 

Potentiële herintreders zijn dus (anders) actief in hun dagelijkse leven.  

 

Conclusie 

Potentiële herintreders zijn mensen met werkervaring die (tijdelijk) de arbeidsmarkt hebben verlaten. 

Ze drukken als het ware een pauzeknop in of vinden hun weg niet terug omdat ze in een moeilijke situatie 

zitten. Om ervoor te zorgen dat iemand niet blijft hangen in de situatie van pauzeknopdrukker of 

hulpbehoevende op het moment dat de zorgtaak kleiner en de arbeidswens groter wordt, is de 

mogelijkheid tot oriëntering en begeleiding belangrijk. Zelfredzame potentiële herintreders slagen erin 

om zichzelf te oriënteren, anderen hebben hulp nodig die aangeboden kan worden door VDAB of andere 

organisaties. Zij kunnen gebaat zijn bij oriëntering-, opleiding- en tewerkstellingsinitiatieven die ook aan 

uitkeringsgerechtigde werkzoekenden worden aangeboden. Vindplaatsgericht werken zorgt ervoor dat 

potentiële herintreders bereikt kunnen worden, wanneer zij zelf de stap om hulp te vragen niet durven of 

kunnen zetten.  

 

Ook werkgevers kunnen gestimuleerd worden om zich aan te passen aan de noden, wensen en (verborgen) 

competenties van potentiële herintreders. De vraag naar gezinsflexibiliteit op de werkvloer staat centraal, 

om zo de combinatie van de overgebleven zorgtaak met werk mogelijk te maken. Wanneer de werkcontext 

niet geheel aangepast kan worden aan het gezinsleven, kunnen meer flexibele en kwalitatieve 

opvangmogelijkheden die matchen met werk- en pendeluren bijdragen aan de haalbaarheid om werk en 

de zorgtaak te combineren. Niettemin lijkt de meerderheid van de potentiële herintreders in de eerste 

plaats zelf de zorgtaak op zich te willen nemen, al dan niet vanwege gebrek aan (vertrouwen in de) opvang. 
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4 Het gaat hier om de survey ‘Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’. Data van deze studie en de EAK-data van 2019 
werden verwerkt in Knipprath (2022b).



Potentiële herintreders vragen dan ook om respect en waardering voor deze beslissing. Willen we 

potentiële herintreders overtuigen om toch te gaan werken, dan zal een empowerende boodschap, waarbij 

het belang van werk voor de eigen gezondheid en welzijn benadrukt wordt, noodzakelijk zijn. 

 

Tot slot, potentiële intreders, dus personen zonder werkervaring, hebben we voor onze interviews niet 

kunnen bereiken. We vinden hen relatief vaker terug bij mensen met een migratieachtergrond. 

Zeven procent van potentiële intreders heeft volgens de EAK-data van 2019 een arbeidswens. Het is 

mogelijk dat potentiële intreders vergelijkbare drempels ervaren als potentiële herintreders in hun 

zoektocht naar werk. Gebrek aan werkervaring kan hen echter nog meer parten spelen dan potentiële 

herintreders. Verder onderzoek kan verduidelijken in welke mate de hierboven besproken persona’s 

verfijnd moeten worden, rekening houdend met de situatie van potentiële intreders. 
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Werk en vorming tijdens 
de asielopvang: een eerste inkijk 
 

Marije Reidsma, Hanne Vandermeerschen, Peter De Cuyper – HIVA – KU Leuven  
 

Vandermeerschen, H., Reidsma, M., Wouters, M., & De Cuyper, P. (2022). Investeren in werkervaring en 

vorming tijdens de asielopvang – een verkennende analyse. HIVA - KU Leuven. 

 

De achtergestelde positie van personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt is een gekend 

probleem in België. De werkgelegenheidsgraad van personen geboren buiten België bedraagt 58,7%. 

In vergelijking met de overige EU-27-landen scoort enkel Griekenland lager (OECD, 2022a). Daarnaast 

bedraagt de werkloosheidsgraad van personen geboren buiten België 10,3%, een stuk hoger dan bij 

personen die in België geboren zijn (4,3%) (OECD, 2022b; OECD, 2022c). Van de personen met een 

migratieachtergrond die wel aan de slag zijn op de arbeidsmarkt werken bovendien velen onder hun niveau 

(Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, 2018). Verklaringen voor deze moeilijke integratie op de 

arbeidsmarkt zijn te vinden op het niveau van de vraagzijde (werkgevers), aanbodzijde (werknemers met 

een migratieachtergrond) en systemische kenmerken van de arbeidsmarkt zelf (zoals rigiditeit en duale 

arbeidsmarkt). 
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Verzoekers om internationale bescherming mogen tijdens hun verblijf in de asielopvang 

onder bepaalde voorwaarden een vorming volgen en werken. Hierdoor kunnen zij al werken 

aan hun arbeidsmarktcompetenties en kennismaken met de arbeidsmarkt in wat vaak als 

een ‘wachtperiode’ wordt ervaren. Er is echter weinig geweten over wat er binnen de 

opvangcentra gebeurt op het vlak van werk en vorming en wat de ervaringen en behoeften 

zijn van de verzoekers zelf tijdens de opvangperiode. Daarom zijn we ten eerste nagegaan 

wat de verschillende opvanginitiatieven doen inzake werk en vorming en welke eventuele 

drempels hierbij worden ervaren. Daarnaast werd ook onderzocht wat de wensen en behoeften 

zijn van verzoekers op het vlak van werk en vorming. Hiervoor werden verschillende 

onderzoeksmethoden gehanteerd, zoals: verkennende focusgroepen met medewerkers van 

collectieve opvangcentra en lokale opvanginitiatieven, een korte survey bij medewerkers 

van collectieve opvangcentra en interviews met bewoners van collectieve opvangcentra. 

Hieruit is gebleken dat collectieve opvangcentra positiever tegenover werk staan dan lokale 

opvanginitiatieven en ook meer ondernemen op dat vlak. Tussen collectieve centra onderling 

en ook soms binnen centra verschilt de mate van begeleiding naar werk en vorming echter 

sterk. Bovendien heeft niet iedere verzoeker dezelfde mate van begeleiding nodig. Drempels 

die verzoekers ervaren in het kader van werk of vorming zijn onder meer hun beperkte 

mobiliteit in combinatie met de vaak afgelegen ligging van opvangcentra, terughoudendheid 

bij werkgevers om verzoekers aan te werven, de kostprijs van een professionele opleiding 

en de omstandigheden in collectieve opvangcentra. Uit de resultaten leiden we af dat 

opleiding en werk verder ondersteund kunnen worden door in ieder centrum een vaste 

verantwoordelijke voor werk en vorming aan te stellen en ook door een aantal logistieke 

aanpassingen in de centra te doen die werk of het volgen van een vorming kunnen faciliteren. 

Ook een aanpassing van de huidige bijdrageregeling dringt zich op. 

ABSTRACT



Wat de werknemers betreft, is de essentie dat zij vaak over onvoldoende (landenspecifiek) ‘menselijk 

kapitaal’1 beschikken. Soms heeft men in het land van herkomst reeds een achterstand opgebouwd, maar 

vaak is het een kwestie van landenspecifiek menselijk kapitaal dat de arbeidsmarktintegratie bemoeilijkt: 

bronnen van menselijk kapitaal – gaande van een diploma of professionele vakkennis tot een professioneel 

netwerk of inzicht in de gebruiken en gewoonten binnen een specifieke sector – zijn niet zomaar 

overdraagbaar van een land of context naar een andere (zie onder meer Bauder (2005), Lai et al. (2017) 

en De Cuyper (in voorbereiding)). Uit recent onderzoek naar dienstverlening ten aanzien van nieuwkomers 

bij OCMW’s blijkt overigens ook dat de weg naar arbeidsmarktintegratie van nieuwkomers vaak lang is. 

Daarenboven dienen er eerst heel wat andere stappen gezet te worden, zoals taalcursussen of andere 

opleiding en vorming (Vandermeerschen et al., te verschijnen). Carpentier et al. (2017) stelden eveneens 

vast dat nieuwkomers er langer over deden om uit te stromen uit sociale bijstand dan tweede-generatie-

migranten en personen zonder migratieachtergrond.  

 

Het faciliteren van de integratie van personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt vormt 

dus een belangrijke beleidsuitdaging – zowel vanuit het perspectief van de samenleving (economisch, 

op vlak van sociale cohesie, enzovoort) als vanuit het perspectief van de personen met een 

migratieachtergrond zelf (voor hun welbevinden, participatiekansen, financiële situatie, enzovoort). 

Een interessante groep in dit opzicht zijn verzoekers om internationale bescherming (of anders gezegd: 

kandidaat-vluchtelingen van wie de asielprocedure nog lopend is), die onder bepaalde voorwaarden mogen 

werken of een opleiding volgen. Door hen in een fase die vaak ook als ‘wachtperiode’ wordt ervaren al te 

laten kennismaken met de arbeidsmarkt of gericht te investeren in opleiding, creëert men de mogelijkheid 

om ‘tijd te winnen’ (zodat ze ook na een eventuele verblijfserkenning sneller aan de slag kunnen) en hun 

kansen op een duurzame integratie op de arbeidsmarkt te verhogen. Daarnaast zorgt het ervoor dat 

degenen die een negatieve beslissing krijgen, hun tijd hier niet als volledig verloren hoeven te beschouwen 

en kunnen terugkeren met bepaalde verworven competenties. De activering van verzoekers om 

internationale bescherming staat ook centraal in het actieplan ‘Asielzoeker zoekt match’ van Fedasil (2021).  

 

Om deze piste te verkennen voerde HIVA een kleinschalige studie uit. De doelstelling van het onderzoek 

was ten eerste om meer inzicht te krijgen in de situatie rond werk en vorming in de asielopvang: wat doen 

de opvanginitiatieven en welke drempels ervaren zij? Daarnaast wilden we ook inzicht bieden in de wensen 

en noden van de verzoekers op het vlak van werk en vorming.2 In wat volgt bespreken we achtereenvolgens 

het onderzoeksopzet, de belangrijkste resultaten van het onderzoek en een aantal aanbevelingen die 

daaruit voortvloeien. 

 

Onderzoeksopzet en methode 

Het onderzoek dat we hebben uitgevoerd, is kleinschalig en verkennend van opzet. We kozen voor een 

mixed method design, waarbij HIVA verantwoordelijk was voor het onderzoeksdesign en de analyse, 

terwijl JobRoad mee instond voor de dataverzameling in de praktijk. Concreet werden de volgende 

methodes gehanteerd: focusgroepen met medewerkers van collectieve opvangcentra en lokale 

opvanginitiatieven (LOI’s), een korte survey bij centrumverantwoordelijken en individuele interviews met 

bewoners van collectieve opvangcentra. Dit zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel. 
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1 Onder menselijk kapitaal valt onder andere economisch kapitaal (opleidingen, diploma’s), sociaal kapitaal (professionele 
netwerken), informatiekapitaal (kennis van de arbeidsmarkt) en taalkapitaal. Voor een overzicht, zie De Cuyper (in 
voorbereiding). 

2 Dit onderzoek werd gefinancierd door, en kwam tot stand in het kader van een samenwerking met JobRoad ivzw, die intekende 
op een oproep vanuit Fedasil rond toegang tot de arbeidsmarkt voor verzoekers om internationale bescherming. Het idee 
was om het model van JobRoad - dat als doel heeft de arbeidsmarktkansen te verhogen door het faciliteren van het contact 
tussen kandidaat-werknemers en werkgevers en het investeren in training en begeleiding – ook te testen/in te zetten voor 
verzoekers om internationale bescherming. Daarvoor was echter eerst kennis nodig over wat er reeds in de asielopvang 
gebeurt met betrekking tot vorming en werk en vanuit die gedachte is het HIVA aangetrokken om wetenschappelijke input 
en ondersteuning te bieden. 



Door deze datatriangulatie werd getracht de validiteit te verhogen. In wat volgt overlopen we kort de drie 

componenten van de dataverzameling.  

 

Verkennende focusgroepen  

Over het onderwerp ‘Lokaal beleid en praktijken inzake vorming en werk tijdens de asielopvang’ was bij 

aanvang van het project weinig geweten. In een eerste fase zijn daarom verkennende gesprekken gevoerd 

met medewerkers verantwoordelijk voor opleiding en vorming en/of werk in twee types opvangstructuren: 

enerzijds de LOI’s, dat zijn (semi-)individuele woningen beheerd door de OCMW’s waar de bewoners zelf 

in hun onderhoud kunnen voorzien en anderzijds de collectieve opvangcentra, dit zijn gebouwen waar 

grotere groepen verzoekers verblijven. Er zijn vier focusgroepen georganiseerd: een met opvang -

medewerkers van collectieve opvangcentra in Vlaanderen, een met opvangmedewerkers van collectieve 

opvangcentra in Wallonië en Brussel, een met LOI-verantwoordelijken en medewerkers in Vlaanderen en 

ten slotte een met LOI-verantwoordelijken en medewerkers in Wallonië. In totaal werden op die manier 

twintig medewerkers bevraagd, in maart en april 2021. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder 

andere de actuele situatie in verband met werk en vorming, het beleid omtrent werk en vorming, 

de wenselijkheid van werk en vorming tijdens de asielopvang en eventuele hindernissen hierbij. 

Ter aanvulling werden ook drie interviews uitgevoerd met beleidsverantwoordelijken inzake vorming en 

werk van drie grote aanbieders van opvangplaatsen, namelijk Fedasil, het Rode Kruis en Croix-Rouge.  

 

De bevindingen uit dit luik hebben richting gegeven aan het vervolg van het onderzoek. Ten eerste werd 

op basis van de bevindingen beslist om in het tweede en derde luik de focus te leggen op collectieve 

opvangcentra en niet op LOI’s (hieronder wordt deze keuze verder toegelicht). Daarnaast dienden de 

bevindingen als basis voor het opstellen van de survey en als leidraad voor de interviews met bewoners 

van collectieve opvangcentra. 

 

Korte survey of ‘quick scan’ 

De quick scan was bedoeld om een systematischer overzicht te krijgen van de situatie omtrent opleiding 

en werk in de opvangcentra, de actuele praktijken en de keuzes die hierover binnen de opvangcentra 

werden gemaakt. Er werd gepeild naar wat het centrum doet rond vorming en werk en welke drempels 

hierbij eventueel worden ervaren. De uitnodiging voor de online survey werd in juli 2021 verstuurd naar 

alle collectieve opvangcentra in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De communicatie werd gericht aan de 

centrumverantwoordelijke of vormingsverantwoordelijke. Veertig opvangcentra vulden de vragenlijst 

volledig in, waarvan twintig van Fedasil, veertien van het Rode Kruis, en zes van andere aanbieders. 

Vanwege het risico op dubbeltellingen door een miscommunicatie zijn de antwoorden van centra van 

Croix-Rouge niet meegenomen in de analyse. Zonder het meetellen van deze centra komt de responsgraad 

neer op 83,3%. 

 

Individuele interviews met verzoekers 

Het laatste luik van de dataverzameling bestond uit het bevragen van verzoekers om internationale 

bescherming in collectieve opvangcentra. Centraal stonden hun ervaringen, wensen en behoeften op het 

vlak van werk en vorming. Tussen juni en september 2021 is gesproken met 32 bewoners: acht werkenden 

en acht niet-werkenden in Vlaanderen en zes werkenden en tien niet-werkenden in Wallonië. Zij werden 

bevraagd in acht opvangcentra: in Vlaanderen één van Fedasil en drie van het Rode Kruis en in Wallonië 

twee van Fedasil en twee van Croix-Rouge. Bewoners konden worden geselecteerd als ze ouder waren 

dan 18 jaar, een attest van immatriculatie (hierna oranje kaart genoemd) hadden waarop staat dat ze 

toegang hebben tot de arbeidsmarkt en graag zouden werken of reeds aan het werk waren of graag een 

beroepsgerichte opleiding wilden volgen of reeds een beroepsgerichte opleiding volgden.  
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Resultaten  

Minder draagvlak voor werk en professionele vorming in LOI’s dan in collectieve 
opvangcentra door verschillende profielen en de bijdrageregeling 

Een eerste vaststelling die gedaan werd tijdens de focusgroepen was dat er in LOI’s anders wordt 

omgegaan met werk en vorming dan in collectieve opvangcentra. Waar de medewerkers van collectieve 

opvangcentra doorgaans voorstander waren van werk en professionele vorming, was dit bij de bevraagde 

LOI-medewerkers veel minder het geval. Dit kan onder meer verklaard worden door het andere profiel 

van de bewoners: veel bewoners van een LOI zijn erkende vluchtelingen en worden door de medewerkers 

ondersteund bij het in orde brengen van zaken als huisvesting, voordat ze de opvang moeten verlaten. 

Hierdoor vormt werk voor zowel de bewoners als de medewerkers geen prioriteit, er is geen ruimte voor 

op dat moment. Bovendien vormt de bijdrageregeling een drempel om werk aan te moedigen (vanuit de 

medewerkers) of om aan de slag te gaan (vanuit de bewoners). Deze regeling houdt in dat verzoekers die 

werken een substantieel deel van hun loon afstaan aan Fedasil3 en wordt wel toegepast in de LOI’s 

(die toegang hebben tot de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en zo kunnen nagaan wie werkt), 

maar nauwelijks in de collectieve opvangcentra (die op dit moment (nog) geen toegang hebben tot deze 

informatie). De LOI-medewerkers zijn van mening dat de huidige regeling ontmoedigend is voor wie wil 

werken en dat de gevraagde bijdrage te hoog is. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid voor het 

berekenen van de bedragen en het opvolgen wie hoeveel gewerkt heeft bij de medewerkers, wat hen veel 

bijkomend werk oplevert. De bevraagde medewerkers gaven daarenboven ook aan dat de regeling zou 

leiden tot meer zwartwerk. In de collectieve opvangcentra vormt de bijdrageregeling in de praktijk minder 

systematisch een drempel. De medewerkers van collectieve opvangcentra waren bovendien van mening 

dat werk en vorming een positief effect kunnen hebben op het mentaal welbevinden van de bewoners en 

een zinvolle dagbesteding kan vormen. Het feit dat het draagvlak in collectieve opvangcentra voor werk 

en professionele vorming groter lijkt te zijn dan in LOI’s, heeft tot het besluit geleid om in het vervolg van 

het onderzoek enkel de focus te leggen op collectieve opvangcentra, omdat hier meer (en snellere) kansen 

leken te liggen op vlak van activering.4 

 

Sterke verschillen in begeleiding naar werk en vorming tussen (en binnen) 
de collectieve opvangcentra  

Ondanks de positieve houding ten opzichte van werk en vorming bij collectieve opvangcentra zien we 

sterke verschillen tussen (en in het geval van werk ook binnen) de centra in de begeleiding die bewoners 

hierbij krijgen. Sommige bewoners stelden totaal geen hulp bij de zoektocht naar werk of een vorming 

gekregen te hebben, terwijl dat bij anderen wel het geval was. Vooral op het vlak van werk lijkt de mate 

van begeleiding ook af te hangen van de maatschappelijk werkers, waarbij bewoners verschillende 

ervaringen hebben met verschillende maatschappelijk werkers. Daarnaast wordt de rol die medewerkers 

opnemen in sommige centra mee bepaald door regels over de begeleiding die ze mogen bieden rond werk 

en vorming.  

 

Ondanks de verschillen in begeleiding blijkt er uit ons onderzoek wel één constante te zijn, namelijk dat 

begeleiding naar werk of vorming vooral plaatsvindt op vraag van de bewoner zelf en slechts in mindere 

mate vooraf wordt aangemoedigd of zelfs afgeraden. Op het vlak van werk zijn er in de survey wel 

verschillen in de aanpak tussen aanbieders naar boven gekomen. 
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3 In de ‘Instructie aangaande de toekenning van materiële hulp aan asielzoekers die over beroepsinkomsten als loontrekker 
beschikken’ van 30 april 2013 is bepaald dat verzoekers om internationale bescherming met een arbeidsovereenkomst van 
bepaalde duur voor een periode korter dan zes maanden en met een maandelijks nettoloon dat onder het leefloon ligt een 
bijdrage voor materiële hulp aan Fedasil moeten betalen die berekend is op basis van het maandelijks nettoloon.  

4 Belangrijk in deze context is dat het onderzoek opgezet was als een ‘vooronderzoek’ voor een eventuele implementatie van 
het JobRoad-model tijdens de opvangfase. Vanuit die insteek was het zinvoller om voluit in te zetten op de collectieve opvang.



Vooral bij de Fedasil-centra die hebben deelgenomen aan de survey komt het thema werk systematisch 

aan bod in bijvoorbeeld het intakegesprek of tijdens een gesprek met de vormingsverantwoordelijke. 

Bovendien blijkt dat van de negen centra (25%) die aangeven hebben bewoners, ongeacht hun 

taalbeheersing, aan te moedigen om te werken, er acht van Fedasil zijn. 

 

Een belangrijke nuance is dat niet iedere bewoner eenzelfde behoefte aan begeleiding heeft en de ene 

persoon al zelfredzamer is dan de andere. Waar de ene bewoner voldoende taal- of digitale vaardigheden 

heeft om bijvoorbeeld telefonisch of online een job te zoeken, zich in te schrijven bij een interimkantoor 

of zich in te schrijven voor een opleiding, lukt dit bij de ander – die het liefst spontaan ergens langsgaat 

om dergelijke zaken te regelen – een heel stuk minder. Het mag duidelijk zijn dat deze verschillen 

in zelfredzaamheid in de context van de COVID-19-pandemie, die gaande was tijdens het onderzoek, 

alleen maar versterkt zijn.  

 

Wat betreft de inhoud van de begeleiding zien we dat sommige opvangcentra en medewerkers zich vooral 

richten op het doorsturen naar arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, Forem en Actiris) of andere 

organisaties (zoals interimkantoren), terwijl andere medewerkers ook ondersteuning bieden bij het 

opstellen van het cv of actief op zoek gaan naar vacatures en vormingen voor de bewoners. De begeleiding 

lijkt dus eerder praktisch van aard te zijn en minder te focussen op ‘algemene’ kennis van de Belgische 

arbeidsmarkt. Toch is die algemene kennis van hoe de arbeidsmarkt hier werkt en hoe werk te zoeken 

wel iets is waaraan bewoners aangaven nood te hebben. In een van de opvangcentra in het onderzoek 

was er een specifieke vormingsverantwoordelijke die de bewoners ondersteuning biedt bij het vinden van 

werk en opleidingen. Dit werd als iets positiefs beschouwd.  

 

Drempels voor bewoners buiten het opvangcentrum 

Het blijkt niet altijd evident te zijn voor verzoekers in collectieve opvangcentra om een job te vinden, deze 

te behouden of een opleiding te volgen. Een belangrijke drempel is de beperkte mobiliteit: de werk- of 

onderwijslocatie is vaak moeilijk bereikbaar voor bewoners vanwege de afstand of een slechte verbinding 

met het openbaar vervoer vanuit de veelal afgelegen opvangcentra. De meeste respondenten 

hebben immers geen auto of rijbewijs en zijn dus uren onderweg of zijn aangewezen op een (dure) taxi. 

Daarnaast is het ook niet evident om met het statuut van verzoeker een job te vinden. Verzoekers om 

internationale bescherming mogen werken met de oranje kaart, die voor vier maanden geldig is en daarna 

onbeperkt verlengd kan worden met telkens vier maanden zolang de procedure lopende is. De bewoners 

voelen dat werkgevers niet graag personen met een oranje kaart aannemen, vanwege hun onzekere 

verblijfsstatus. Bovendien kan de oranje kaart direct ingetrokken worden wanneer de asielaanvraag wordt 

afgewezen, waardoor verzoekers niet meer mogen werken (of een opleiding volgen).5 Deze onzekere 

verblijfsstatus zorgt ook voor een intrinsieke drempel om een professionele opleiding te volgen: vanwege 

de onwetendheid over het al dan niet kunnen afronden van hun opleiding, vinden verzoekers het niet altijd 

zinvol om ermee te starten.  

 

Op het vlak van werk zijn de vereiste ervaring voor bepaalde jobs en het gebrek aan diploma -

gelijkschakeling zaken die het niet gemakkelijk maken voor verzoekers om een job te vinden die bij hun 

profiel past. Zowel de bevraagde medewerkers als bewoners gaven dan ook aan dat er voornamelijk 

manuele arbeid uitgevoerd wordt zonder kennis- of diplomavereisten. Degenen met een diploma zijn wel 

bereid om een job onder hun niveau uit te voeren, maar ambiëren op de langere termijn vaak een ander 

soort job die meer aansluit bij hun ervaring. Daarnaast is er een taalbarrière voor bewoners die willen 

werken. Hun taalniveau is vaak niet voldoende voor de bedrijven waar ze solliciteren en soms wordt er 

ook bij interimkantoren al een bepaald niveau gevraagd. Sommige bewoners kiezen er daarom voor om 

eerst taallessen te volgen en vervolgens opnieuw de arbeidsmarkt te betreden. 
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5 Niet alle bewoners mogen overigens werken. Wie hier nog geen vier maanden verblijft, of bij wie een Dublinprocedure loopt, 
mag bijvoorbeeld niet aan het werk.



Specifiek voor het volgen van een professionele opleiding blijkt ook de hoge kostprijs een drempel te zijn, 

al wordt er soms een tegemoetkoming in de kosten voorzien. Uit de survey kwam ook naar voren dat het 

gebrek aan kinderopvang en een gebrek aan opleidings- en vormingsplaatsen een drempel vormen voor 

het volgen van taallessen of een professionele vorming. Dit kwam echter niet naar voren in de gesprekken 

met bewoners.  

 

Voor zij die zowel willen werken als een opleiding volgen, blijkt dit ook allesbehalve een evidentie. 

De moeilijke combinatie komt volgens bewoners door een gebrek aan tijd of overlappende uren, waardoor 

ze vaak één van de twee moeten opgeven: ofwel kiezen ze voor werk (om geld te verdienen), ofwel voor 

de opleiding (om meer kansen te hebben op de arbeidsmarkt). Een flexibelere regeling vanuit opleidings -

instanties en werkgevers zou het combineren van beide haalbaarder maken. 

 

Drempels voor bewoners binnen het opvangcentrum 

Naast de drempels die hierboven beschreven zijn, is er nog een laatste belangrijke drempel: het leven in 

een opvangcentrum is vaak niet aangepast aan bewoners die werken of studeren. Zo is er overdag veel 

lawaai in het centrum en zijn de kamers gedeeld met meerdere bewoners, waardoor personen die in 

nachtshiften werken weinig tot niet kunnen rusten. Daarnaast zijn er vaste uren in de centra waarop 

maaltijden geserveerd worden, waardoor werkende bewoners deze soms missen en ze zelf moeten instaan 

voor hun maaltijd. Bovendien zijn er in de centra niet altijd voldoende plaatsen om te studeren of zijn de 

openingsuren beperkt. Ook ontbreekt soms een (stabiele) internetverbinding. Zeker ten tijde van de 

pandemie, waarin lessen online gevolgd moesten worden, zorgde dit wel eens voor problemen. 

Ruimtes om intern vormingen te geven (al dan niet georganiseerd door externe organisaties) zijn ook niet 

altijd aanwezig. 

 

Aanbevelingen 

De bedoeling van dit verkennende onderzoek was om een eerste inkijk te bieden in wat er gebeurt in de 

asielopvang omtrent werk en vorming en om zicht te krijgen op de ervaringen en behoeften van 

verzoekers om internationale bescherming. We hebben enkel gesproken met bewoners die positief staan 

tegenover werk of het volgen van een vorming en kunnen dus geen uitspraken doen over hoeveel 

bewoners hiervoor open staan en wat de beweegredenen zijn van degenen die een dergelijk engagement 

buiten de opvang niet zien zitten.  

 

Uit de verschillende componenten van het onderzoek zijn diverse drempels gebleken en werden daarnaast 

ook goede praktijken geïdentificeerd die de stap naar werk en vorming kunnen faciliteren voor de 

verzoekers die dit wensen. Een deel van de drempels wordt reeds aangepakt via het actieplan ‘Asielzoeker 

zoekt match’ (Fedasil, 2021). Op de drempels (en goede praktijken) die niet opgenomen zijn, gaan we hier 

dieper in.  

 

Op beleidsniveau is er eerst en vooral duidelijk nood aan een aanpassing van de huidige bijdrageregeling. 

Deze zorgt voor ongelijkheid, omdat ze soms wel en soms niet wordt toegepast. Onder de geïnterviewde 

medewerkers was er nagenoeg eensgezindheid dat de verwachte bijdrage te hoog is. Bovendien zou de 

regeling een ontmoedigend effect hebben op verzoekers die willen werken en leiden tot meer zwartwerk. 

De medewerkers die we gesproken hebben, staan wel achter het principe van de bijdrageregeling. 

Zij zouden echter een (grondige) aanpassing van het huidige systeem willen zien, zoals een systeem van 

loonbehoud met het inhouden van voordelen (zoals een busabonnement) of eventueel een lagere bijdrage 

aan de kosten van de opvang. Dit zou ook de beleidscontradictie die we momenteel vaststellen wegnemen, 

met name inzetten op activering enerzijds, maar een afremmende regelgeving anderzijds. 
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Ook op het vlak van de organisatie van de opvang en op centrumniveau geeft het onderzoek aanleiding 

tot een aantal aanbevelingen. Zo is er (nog) niet in ieder opvangcentrum een verantwoordelijke die zich 

voltijds met werk en vorming kan bezighouden. Bovendien verschilt de mate van begeleiding sterk tussen 

opvangcentra. Daartegenover staat dat ook niet iedere bewoner behoefte heeft aan eenzelfde mate van 

begeleiding. Indien we willen investeren in werk en vorming tijdens de asielopvang, dan is het alvast ook 

een belangrijke stap om in ieder centrum een vaste vormingsverantwoordelijke aan te stellen en deze 

persoon daarbij de ruimte te laten de begeleiding aan te passen aan de behoeften van de bewoners. 

Deze persoon fungeert dan ook als eerste aanspreekpunt bij vragen. Idealiter is er aandacht voor zowel 

praktische als meer algemene begeleiding, die beantwoordt aan de verschillende behoeften en de mate 

van zelfredzaamheid van bewoners. In het actieplan van Fedasil (2021) wordt dit vormgegeven door een 

pilootproject met regionale coaches die eveneens de brug slaan naar het bestaande aanbod buiten het 

opvangcentrum. Het lijkt ons aangewezen om deze coaches te integreren in de werking van de 

opvangstructuur of een aanvulling te laten zijn op een vaste vormingsverantwoordelijke in het centrum, 

zodat een laagdrempelig aanspreekpunt voor verzoekers gewaarborgd blijft.  

 

Daarnaast is er al veel gezegd over de nood aan begeleiding naar werk of een vorming, maar daar stopt 

het niet. Om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken is het ook belangrijk dat centra de juiste 

omstandigheden daarvoor bieden en dat blijkt nu vaak niet het geval. De opvangcentra kunnen bewoners 

die (willen) werken of een opleiding volgen beter ondersteunen door een aantal praktische en logistieke 

aanpassingen, zoals een flexibelere omgang met maaltijden voor zij die omwille van hun werk niet in het 

centrum zijn op de gangbare etenstijden, door voldoende computer- en studieruimtes te voorzien waarin 

rustig kan worden gestudeerd en (interne of externe) vormingen georganiseerd worden, door een stabiele 

internetverbinding aan te bieden en door mogelijkheden te bekijken om personen die eenzelfde werkritme 

hebben of studeren bij elkaar op de kamer te plaatsen. 

 

Sommige van deze verbeterpunten botsen mogelijk op grenzen van wat momenteel haalbaar is met 

beperkte beschikbare middelen. Binnen het Actieplan activering van Fedasil uit 2021 wordt activering van 

verzoekers om internationale bescherming alleszins wel op de agenda gezet. De huidige krapte op de 

arbeidsmarkt biedt daarbij ook kansen om dit te verwezenlijken. Verder onderzoek moet uitwijzen in welke 

mate werkervaring en opleiding tijdens de opvang effectief (tijds)winst oplevert in het traject na een 

eventuele verblijfserkenning en een duurzame arbeidsmarktintegratie ten goede komt. Blijkt dit 

daadwerkelijk het geval, dan wegen deze effecten naar alle waarschijnlijkheid ruim op tegen de beperkte 

investeringen die in dit artikel worden gesuggereerd. 
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