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Motivatie en welzijn

Wat vinden Vlamingen belangrijk in 
hun werk?

SERV. 2012. Arbeidsethos en arbeidsoriëntaties op de Vlaamse arbeidsmarkt 2007-
2010. Informatiedossier. Brussel: SERV – Stichting Innovatie & Arbeid.

Goede collega’s, een goed inkomen en interessant werk staan in 

de top vijf van wat werknemers en zelfstandige ondernemers be-

langrijk vinden in hun werk. De werknemers vinden daarnaast 

werkzekerheid en goede arbeidstijden belangrijk. De zelfstandige 

ondernemers waarderen de mogelijkheid om initiatief te nemen 

en werk waarin ze hun capaciteiten kunnen benutten. De Stich-

ting Innovatie & Arbeid peilde met de werkbaarheidsmonitor voor 

de tweede keer naar de arbeidsoriëntaties en het arbeidsethos 

bij een representatief staal van werknemers en zelfstandigen in 

Vlaanderen. Ze ging na of de resultaten verschillen naar geslacht, 

leeftijd, gezinssituatie, sector, enzovoort en keek of de houding 

ten aanzien van werk sinds 2007 is geëvolueerd.

Hoe arbeidsethos en 
arbeidsoriëntaties in kaart gebracht?

Op vraag van de sociale partners werd de Vlaamse 
werkbaarheidsmonitor1 in 2007 en in 2010 uitge-
breid met een module specifiek over arbeidsethos 

Indicering:

Voor de modules arbeidsethos (houding ten opzichte van betaald werk) en arbeidsoriëntaties (wat vinden mensen belang-
rijk in het werk) werd zoveel mogelijk beroep gedaan op bestaande modules, vooral deze van de European Value Survey 
(EVS).

Arbeidsethos wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken die de respondent moet beoordelen met behulp van een 
vijfpuntenschaal (van helemaal oneens tot helemaal eens):
 –  Het is pas op zijn werk dat men zich ten volle kan ontplooien
 –  Een dag van hard werken geeft voldoening

en arbeidsoriëntaties. De werkbaarheidsmonitor 
bevraagt een representatief staal van werkende Vla-
mingen, zowel werknemers als zelfstandige onder-
nemers, over de kwaliteit van hun job.
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Hoogste arbeidsethos bij zelfstandige 
ondernemers

In de werkbaarheidsmonitor werden aan werkne-
mers en zelfstandige ondernemers vijf uitspraken 
voorgelegd die peilen naar het arbeidsethos. De 
antwoorden op die vragen werden verwerkt tot een 
cijferscore op 100. Hoe hoger de score, hoe ho-
ger het arbeidsethos. De resultaten zijn afgebeeld 
in figuur 1. Zelfstandige ondernemers blijken een 
hoger arbeidsethos te hebben dan werknemers. Bij 
de werknemers zijn er onder meer verschillen tus-
sen de beroepsgroepen. Het arbeidsethos van ka-
der- en directieleden leunt het dichtst aan bij dat 
van de zelfstandige ondernemers. In vergelijking 
met 2007 is het arbeidsethos bij de ongeschoolde 
of halfgeschoolde arbeiders toegenomen. Voor de 
andere categorieën is geen significant verschil tus-
sen 2007 en 2010.

De algemene score voor de zelfstandige onderne-
mers verbergt een aantal verschillen naar deelgroe-
pen. Zo blijkt een lager onderwijsniveau te sporen 
met een hoger arbeidsethos. Hetzelfde kan worden 
gezegd van zelfstandige ondernemers met perso-
neel, van zelfstandige ondernemers met groeiper-
spectief en zelfstandige ondernemers met meer dan 
3 jaar anciënniteit. Ook bij deze drie deelgroepen 
ligt het arbeidsethos hoger.

Top vijf ‘wat vinden mensen 
belangrijk in werk’ is vrij stabiel

In de werkbaarheidsenquête 2010 werd voor een 
vijftiental aspecten van het werk aan de respon-
denten gevraagd hoe belangrijk ze deze vinden. De 
antwoorden werden verwerkt tot een cijferscore op 
5. Hoe hoger de score, hoe belangrijker voor de 

 –  Een leven zonder werk zou zeer vervelend zijn
 – Men is pas iemand als men werkt
 –  Werken is een plicht tegenover de samenleving

De indicering van arbeidsoriëntaties gebeurt aan de hand van een vijftiental items (vijfpuntenschaal van helemaal niet be-
langrijk tot zeer belangrijk). Daarbij kan volgens de literatuur een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds extrinsieke 
arbeidsoriëntaties en anderzijds intrinsieke arbeidsoriëntaties.

Extrinsieke arbeidsoriëntaties
 – goed loon /goed salaris /goed inkomen
 – prettige mensen om mee samen te werken
 – niet te veel stress
 – werkzekerheid
 – goede arbeidstijden
 – goede vakantieregeling
 – veel vakantie
 – goede fysieke arbeidsomstandigheden

Intrinsieke arbeidsoriëntaties
 – mogelijkheid om initiatief te nemen
 – werk dat nuttig is voor de maatschappij
 – werk met verantwoordelijkheid
 – werk met toekomstperspectieven
 – interessant werk
 – werk waar je je capaciteiten kan benutten

De rapportering en verwerking van de informatie met betrekking tot arbeidsethos en arbeidsoriëntatie gebeurt zowel op 
het niveau van de individuele items als op het niveau van de geaggregeerde schaal (schaalwaarde). Daarnaast werden in 
functie van multivariate analyses met de techniek van logistisch regressie kritische grenswaarden bepaald.
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respondent. Hieruit kan een top 5 worden afgeleid. 
De resultaten zijn afgebeeld in figuur 2.

In de top vijf van zowel werknemers als zelfstan-
dige ondernemers staan goede collega’s, een goed 
inkomen en interessant werk. De werknemers vul-
len deze top aan met werkzekerheid en goede ar-
beidstijden, de zelfstandige ondernemers met de 
mogelijkheid om initiatief te nemen en werk waar 
je je capaciteiten kan benutten.

De top 5 van wat mensen belangrijk vinden in hun 
job blijft in vergelijking met 2007 dezelfde. In 2007 
schoven zowel werknemers als zelfstandige onder-
nemers precies dezelfde top 5 naar voor.

Er zijn wel verschillen naar de deelgroepen. Zo 
wordt voor arbeiders ‘interessant werk’ in de top 
vijf vervangen door ‘goede vakantieregeling’ en 
moeten voor het (midden)kader ‘werkzekerheid’ 
en ‘goede arbeidstijden’ plaats maken voor ‘de 

Figuur 2.
Top 5 arbeidsoriëntaties voor werknemers/zelfstandige ondernemers (2010)
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Figuur 1.
Arbeidsethos naar jobsoort (2010)
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mogelijkheid om initiatief te nemen’ en ‘werk waar 
je je capaciteiten kunt benutten’. De top vijf van 
de (midden)kaders is met andere woorden identiek 
aan die van de zelfstandige ondernemers.

Intrinsieke versus extrinsieke 
arbeidsoriëntatie

Op basis van een factoranalyse kan de informa-
tie over de arbeidsoriëntaties opgesplitst worden 
in twee dimensies. De twee componenten komen 
overeen met wat in de literatuur respectievelijk in-
trinsieke en extrinsieke arbeidsoriëntaties wordt 
genoemd. Intrinsieke oriëntaties hebben te maken 
met de inhoud van het werk zelf (bijvoorbeeld inte-
ressant werk), extrinsieke arbeidsoriëntaties hebben 
een doel buiten het werk zelf (bijvoorbeeld inko-
men, werkzekerheid). Voor de beide componenten 
wordt een schaalwaarde op 100 berekend. Hoe 
hoger de score, hoe belangrijker de dimensie voor 
de respondenten. Zowel voor zelfstandige onderne-
mers als voor werknemers is er noch voor intrinsieke 
noch voor extrinsieke arbeidsoriëntaties sprake van 
een significante evolutie in de periode 2007-2010.

In figuur 3 worden voor 2010 voor werknemers 
en zelfstandige ondernemers de schaal intrinsieke 

en extrinsieke arbeidsoriëntaties vergeleken. Bij de 
werknemers wordt er een onderscheid gemaakt 
naar zes beroepsgroepen.

Uit figuur 3 blijkt dat de intrinsieke arbeidsoriëntatie 
het hoogst is bij de kader- of directiefuncties. Ook 
bij middenkader/professional en bij de zelfstandige 
ondernemers is de schaalwaarde voor intrinsieke 
arbeidsoriëntaties hoger dan deze voor extrinsieke 
arbeidsoriëntaties. De laagste schaalwaarde voor 
intrinsieke arbeidsoriëntaties vinden we bij de on-
geschoolde arbeiders, zij scoren het hoogst op de 
extrinsieke arbeidsoriëntaties.

Zowel bij de zelfstandige ondernemers als bij de 
werknemers scoren vrouwen hoger dan de man-
nen wat betreft extrinsieke arbeidsoriëntaties, ook 
na controle voor andere variabelen. Bij de zelfstan-
dige ondernemers is dit verschil tussen mannen en 
vrouwen meer uitgesproken. Voor de intrinsieke 
arbeidsoriëntaties vinden we geen significant ver-
schil tussen mannen en vrouwen, noch bij de zelf-
standige ondernemers, noch bij de werknemers. 
Concreet wil dit zeggen dat vrouwen evenveel als 
mannen aspecten van de inhoud van het werk be-
langrijk vinden.

Figuur 3.
Schaalwaarde voor intrinsieke en extrinsieke arbeidsoriëntaties naar jobsoort (2010)
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Meer weten...

Bovenstaand artikel is een selectie uit het materiaal 
dat beschreven is in het informatiedossier ‘Arbeids-
ethos en arbeidsoriëntaties op de Vlaamse arbeids-
markt 2007-2010’. In dit informatiedossier stelt de 
Stichting Innovatie & Arbeid de resultaten van de 
analyses voor zowel arbeidsethos als arbeidsoriënta-
ties uit de werkbaarheidsmonitor 2007-2010 uitvoerig 
voor. De analyses voor de verschillende deelgroepen 
(bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, beroep, enzovoort) 
zijn gebeurd zowel op het niveau van de individuele 
items als op het niveau van de schaalwaarden. Daar-
naast is telkens de logistische regressietechniek ge-
bruikt om na te gaan of en in welke mate bepaalde 
elementen zoals geslacht of beroep van belang zijn 
onder controle van andere variabelen.

De Stichting Innovatie & Arbeid stelt het datama-
teriaal uit de werkbaarheidsmonitor bovendien be-
schikbaar voor wetenschappelijk onderzoek rond 
kwaliteit van de arbeid door derden. Hiertoe kan 
contact worden opgenomen met de onderzoekers.

Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor op 
www.werkbaarwerk.be.

Ria Bourdeaud’hui
Stephan Vanderhaeghe

SERV

Noot
1. Met de werkbaarheidsmonitor brengt de Stichting Innova-

tie & Arbeid de kwaliteit van het werk cijfermatig in beeld. 
De monitor is tot stand gekomen naar aanleiding van de 
engagementen (Pact van Vilvoorde, november 2001) van 
de Vlaamse Regering en de sociale partners om stappen 
vooruit te zetten op weg naar meer arbeidskwaliteit, om 
werk te maken van een beleid gericht op meer ‘werkbaar 
werk’. Dit vooral met het oog om mensen langer aan de 
slag te houden. Dit engagement werd herhaald in het Pact 
2020.

Figuur 4.
Schaalwaarde voor intrinsieke en extrinsieke arbeidsoriëntaties naar geslacht (2010)
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