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Het coronavirus houdt ons sinds maart 2020 stevig in de greep. 

Het virus en de maatregelen om het te bestrijden hebben ons 

leven beïnvloed. De ‘lockdown light’ in het voorjaar heeft het 

sociale leven drastisch ingeperkt. Tegelijkertijd werden we ver-

plicht thuis te werken, en nam de online communicatie sterk toe. 

In de media gonst het sindsdien van standpunten en berichten 

over de gevolgen van deze veranderingen, variërend van drama-

tische voorspellingen over het torenhoge aantal burn-outs in het 

najaar, tot het uitwerken van een commercieel aanbod over het 

inrichten van huiskamers om thuiswerk te faciliteren. Onderzoek 

naar wat zich nu effectief op werkvlak heeft voorgedaan, is ech-

ter schaars. Daarom voerden we in samenwerking met de Job-

website StepStone1 een online survey uit. Twee onderzoeksvragen 

stonden daarbij centraal: (1) in hoeverre werden de kenmerken 

van het werk eveneens aangetast door de coronacrisis, en (2) 

heeft de coronacrisis ons onzeker gemaakt over het behoud van 

onze jobs? In deze bijdrage belichten we de resultaten met be-

trekking tot de eerste onderzoeksvraag.

Tastte corona ook de kwaliteit van de 
arbeid aan?

Onderzoeksopzet

De gegevens werden verzameld door middel van 
een online enquête aan de start van de tweede co-
ronagolf in België (afname van 28 juli tot 9 augus-
tus 2020). Na een sterke daling van het aantal be-
smettingen en hospitalisaties in juni leek het alsof 
we het virus hadden overwonnen. Vanaf midden 
juli werden we echter opnieuw geconfronteerd 
met COVID-19. De studie vond dus plaats op het 
ogenblik waarop dit nieuwe bewustzijn ontstond. 
Dit maakt de dataverzameling wellicht accurater. 

StepStone schreef respondenten 
aan door een mail uit te sturen 
naar hun lezersdatabase. Respon-
denten werden uitgenodigd om 
deel te nemen aan een enquête 
over ‘corona en de impact op het 
beroepsleven in België’. In totaal 
vulden 2845 respondenten de vra-
genlijst in (66% in het Nederlands, 
26% in het Frans en 8% in het En-
gels). De steekproef betreft voor-
namelijk hooggeschoolden (67% 
had een diploma hoger onder-
wijs), van wie 30% een niet-uni-
versitair diploma hoger onderwijs 
had, en 37% een universitair diplo-
ma. Ongeveer 64% van de respon-
denten werkte als hoger bediende 
(sectoren: wetenschap, techniek, 
gezondheid, onderwijs, bedrijfs-
leven en administratie, informa-
tie- en communicatietechnologie, 
juridische, sociale en culturele 
beroepsbeoefenaren), 27% was 
lager bediende (bijvoorbeeld me-
dewerkers van de administratieve 

ondersteuning), 3% was geschoold arbeider (bij-
voorbeeld bouwvakkers en aanverwante beroepen, 
metaal, machinebouw en aanverwante beroepen, 
ambachtslieden), en 6% was ongeschoolde arbei-
der (bijvoorbeeld schoonmakers en helpers, afval-
verwerkers en andere elementaire werknemers in 
de landbouw, bosbouw en visserij). Ongeveer 68% 
werkte in de privésector, 20% in de publieke sector 
en 8% was zelfstandig ondernemer (5% antwoord-
de: ‘overig’). 42% van de respondenten waren man-
nen en 58% vrouwen. De gemiddelde leeftijd be-
droeg 45 jaar. De gerealiseerde steekproef was dus 
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vrij heterogeen, al is het tevens duidelijk dat hoger 
geschoolden en hogere beroepscategorieën over-
vertegenwoordigd zijn. Dit heeft gevolgen voor de 
veralgemeenbaarheid van de resultaten.

De vragenlijst is een onderdeel van een ruimere in-
ternationale studie, die werd opgezet met collega’s 
uit het Verenigd Koninkrijk (Prof. Eva Selenko) en 
de Verenigde Staten (Prof. Mindy Shoss). Ze bevat 
een zestigtal vragen over werk, jobonzekerheid en 
de maatregelen van de organisatie en overheid met 
betrekking tot de coronacrisis.

Veranderingen in de kwaliteit van de 
arbeid

Het Karasek-model als uitgangspunt

Ons werk – en dus ook de kwaliteit ervan – kun-
nen we beschrijven aan de hand van een groot 
aantal werkkenmerken. De recentste dominante 
modellen uit de arbeidspsychologie en -sociologie 
beperken zich tot enkele kerndimensies, waardoor 
er een overzichtelijk beeld kan worden geschetst. 
Voor de selectie van de werkkenmerken werd in 
deze studie beroep gedaan op het ‘Job Demand 
Control’-model van Karasek (1979). Hij stelt dat elk 
beroep en elke functie beschreven kan worden aan 
de hand van drie dimensies (Karasek & Theorell, 
1990). De controledimensie uit het Karasek-model 
wordt meestal geoperationaliseerd aan de hand van 
‘autonomie’: de mate waarin de werkende zelf kan 
bepalen wat, wanneer en hoe hij/zij iets zal doen 
op het werk. Autonomie wordt beschouwd als een 
‘positief’ kenmerk, dat de kwaliteit van de arbeid 
verhoogt: het biedt mogelijkheden om zich te ont-
plooien en stelt ons in staat om onze werkdoelen 
te bereiken. Tegenover dit positieve werkkenmerk 
staat een ‘negatief’ kenmerk, waarmee de ‘demand’-
zijde wordt geoperationaliseerd: ‘werkdruk’. Werk-
druk betreft de mate waarin men onder tijdsdruk 
staat en aan een hoog tempo dient te werken: heeft 
men voldoende tijd om de werktaken uit te voeren? 
Werkdruk is een typisch voorbeeld van een eer-
der ‘slecht’ werkkenmerk, omdat het energie vergt 
en de reserves van werkenden kan uitputten. We 
werken natuurlijk niet in een sociaal vacuüm, doch 
samen met anderen. Daarom voegden Karasek en 
Theorell (1990) een derde dimensie aan hun model 
toe: ‘sociale contacten en sociale steun’. Het betreft 

de mate waarin de werkenden bij het uitvoeren 
van het werk samenwerken met anderen, en door 
hen gesteund worden omdat ze informatie, hulp of 
emotionele ondersteuning krijgen.

Om de impact van de coronacrisis op het werk 
van de respondenten na te gaan, vroegen we in 
hoeverre de drie werkkenmerken uit het Kara-
sek-model veranderd waren sinds de start van de 
COVID-19-crisis. Respondenten konden vijf ant-
woordcategorieën aanduiden: ‘sterk gedaald’, ‘licht 
gedaald’, ‘hetzelfde gebleven’, ‘licht gestegen’, en 
‘sterk gestegen’. Bemerk dat de bevraging dus rela-
tief is: men diende aan te geven wat er veranderde 
op elke dimensie. Het aangeven van een verande-
ring in de richting van, bijvoorbeeld, meer werk-
druk zegt niets over het oorspronkelijke niveau 
van werkdruk. Het geeft enkel aan in welke zin dit 
werkkenmerk evolueerde tijdens de coronacrisis.

Een eerste opvallende vaststelling betreft de evolu-
tie van sociale contacten. Niet minder dan 78% van 
de respondenten gaf aan dat de sociale contacten 
in hun job waren afgenomen, van wie 50,6% zelfs 
aangaf dat deze ‘sterk gedaald’ waren (voor 27,4% 
waren ze licht gedaald). We kunnen dus vermoe-
den dat de coronacrisis voor de overgrote meerder-
heid van de respondenten tot meer sociale isolatie 
geleid heeft. Deze vaststelling is misschien niet ver-
rassend, gegeven de sterke noodzaak om “in ons 
kot te blijven”, en dus thuis te blijven werken in het 
voorjaar van 2020. Toch meldde ook 16,7% van de 
respondenten dat hun sociale contacten ‘hetzelfde 
gebleven waren’, terwijl 5,3% aangaf dat deze ge-
stegen waren tijdens de coronacrisis.

Oorspronkelijk beperkte het Job Demand Control-
model zich tot de werkkenmerken autonomie ver-
sus werkdruk. Wat deze twee dimensies betreft zijn 
de evoluties véél uiteenlopender. Gemiddeld geno-
men was de autonomie van de respondenten op 
hun werk licht gedaald. Wanneer we echter naar 
de afzonderlijke beoordelingen kijken, dan blijkt 
dit gemiddelde niet voor iedereen te gelden. Liefst 
63,7% van de respondenten gaf immers aan dat hun 
mate aan autonomie hetzelfde gebleven was. Voor 
24,5% was de autonomie gedaald, terwijl ze voor 
11,6% gestegen was. Het gemiddelde laat dus een 
vertekend beeld zien, omdat de mate aan autono-
mie op het werk tijdens de coronacrisis niet veran-
derde voor een meerderheid van de ondervraagden.
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De resultaten met betrekking tot de werkdruk laten 
een nog grotere variatie zien. Voor 29,2% van de 
respondenten was de werkdruk afgenomen tijdens 
de coronacrisis, voor 29,3% was die hetzelfde ge-
bleven, en voor 41,4% was de werkdruk gestegen. 
Gemiddeld genomen was de werkdruk dus geste-
gen, maar dat gold – opnieuw – niet voor iedereen. 
Opvallend is misschien dat de stijging van werk-
druk ‘beperkt’ bleef tot een minderheid van de res-
pondenten – wat op het eerste gezicht contrasteert 
met de suggesties in de media dat de coronacrisis 
op termijn tot overbelasting en meer burn-outs zal 
leiden in het najaar van 2020. Dat voor haast 30% 
de werkdruk juist was afgenomen is opvallend, en 
sluit aan bij de vaststelling dat velen tijdelijk werk-
loos werden tijdens de coronacrisis. Een deel van 
hen kan gedeeltelijk tijdelijk werkloos geweest zijn, 
waardoor de werkdruk natuurlijk afnam.

Op zoek naar combinaties van autonomie en 
werkdruk: vijf types veranderingen

In het voorgaande werd van elk werkkenmerk af-
zonderlijk de frequentie besproken. Het ‘Job De-
mand Control’-model van Karasek stelt echter dat 
autonomie en werkdruk gecombineerd kunnen 
worden om uitspraken te doen over de kwaliteit 
van de arbeid van werkenden. Karasek stelt immers 
dat de impact van werkdruk op aspecten zoals wel-
zijn, gezondheid en prestaties afhangt van de mate 
waarin men autonomie ervaart. De combinatie van 
werkdruk met autonomie leidt volgens Karasek en 
Theorell (1990) tot vier verschillende ‘jobtypes’, zo-
als weergegeven in figuur 1: (1) hoog gespannen 
functies (high strain jobs), gekenmerkt door véél 
werkdruk en weinig autonomie – men dient veel te 
doen en krijgt weinig mogelijkheden om daar zelf 
over te beslissen; (2) laag gespannen functies (low 
strain jobs), gekenmerkt door weinig werkdruk en 
véél autonomie – men dient weinig te doen, en 
krijgt veel autonomie om te beslissen wat en hoe 
men het werk zal doen; (3) actieve functies (ac-
tive jobs), gekenmerkt door véél werkdruk en véél 
autonomie – er is veel werk te doen, maar men 
heeft tevens veel mogelijkheden om te beslissen 
hoe men dat aanpakt; (4) passieve functies (passive 
jobs), gekenmerkt door weinig werkdruk en wei-
nig autonomie – er is weinig te doen, en ook de 
mogelijkheden om zelf beslissingen te nemen zijn 
erg beperkt.

Het behoren tot een van deze jobtypes heeft grote 
gevolgen voor de beleving van het werk. Sommige 
types vertonen méér stress en spanningen, terwijl 
andere types juist meer leer- en ontplooiingsmo-
gelijkheden ervaren op hun werk. Karasek en The-
orell (1990) onderscheiden daarom twee assen in 
hun model, die weergegeven zijn door de diago-
nalen in figuur 1: de groei- of activeringsas en de 
spannings- of stress-as.

De groei- of activerings-as loopt van linksonder 
naar rechtsboven. De passieve functies worden 
erop gecontrasteerd met de actieve functies. Een 
actieve functie motiveert en activeert, omdat de 
functie aanzet tot activiteit (hogere werkdruk), en 
tevens de mogelijkheden biedt om op die werk-
druk in te gaan (hoge autonomie). Een passieve 
functie ondergraaft de motivatie en leermogelijk-
heden, en leidt tot passiviteit en op termijn zelfs 
tot apathie. Actieve functies zijn dus ‘beter’ en pas-
sieve ‘slechter’ wanneer we naar de motivatie (en 
de groeimogelijkheden) van werkenden kijken.

De spannings- of stress-as loopt van linksboven 
naar rechtsonder. De laag gespannen functies wor-
den erop gecontrasteerd met de hoog gespannen 
functies. Hoog gespannen functies gaan gepaard 
met hoge risico’s op stress en spanningen, omdat 
er veel werk is zonder dat de werkende de moge-
lijkheden krijgt om daarop in te spelen. Bij laag ge-
spannen functies zijn de risico’s op stress en span-
ningen het laagst. Het zijn ‘ontspannen’ jobs. De 
werkenden in deze functies hebben niet zoveel te 
doen, terwijl ze wel over veel mogelijkheden be-
schikken om te bepalen hoe ze met die werkeisen 
dienen om te gaan. Laag gespannen functies zijn 
dus ‘beter’ en hoog gespannen functies zijn ‘slech-
ter’ wanneer we naar spanningen en stress van 
werkenden kijken.

Het zojuist geschetste Karasek-model vormt de ach-
tergrond voor de tweede analyse over de evolutie 
van de werkkenmerken. Daarbij zochten we via 
een clusteranalyse naar patronen van veranderin-
gen: welke types komen er onder de respondenten 
voor wat de veranderingen in hun werkkenmerken 
betreft? Via een clusteranalyse worden intern homo-
gene groepen gemaakt (die dus dezelfde evolutie 
hebben meegemaakt), die onderling zo sterk mo-
gelijk verschillen (de verschillende types weerspie-
gelen dus een andere evolutie in werkkenmerken). 
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Omdat de overgrote meerderheid van de respon-
denten een afname in sociale contacten had er-
varen, laten we deze variabele in deze analyse 
buiten beschouwing. Op deze werkdimensie is er 
immers te weinig variatie, want de afname van so-
ciale contacten gold voor nagenoeg iedereen. We 
beperken ons dus tot de kernaspecten van het Job 
Demand Control-model van Karasek: werkdruk en 
autonomie. De clusteranalyse op veranderingen in 
werkdruk en veranderingen in autonomie leverde 
maar liefst vijf types veranderingen op: (1) geen 
verandering – 38%; (2) meer passief werk (lagere 
werkdruk, lagere autonomie) – 25%; (3) meer ac-
tief werk (hogere werkdruk, hogere autonomie) – 
17%; (4) meer ontspannen werk (lagere werkdruk, 
hogere autonomie) – 1,5% en (5) meer gespannen 
werk (hogere werkdruk, lagere autonomie) – 9%.

Uit de resultaten kunnen we drie opvallende en 
interessante conclusies trekken. Vooreerst is het 

markant dat haast 40 procent van de responden-
ten geen veranderingen in werkkenmerken heeft 
ervaren. Hun autonomie en werkdruk werden dus 
helemaal niet beïnvloed door de coronacrisis. Dit 
is opvallend omdat het contrasteert met de sterke 
verwachting in bepaalde media dat de werkken-
merken van werkenden in sterke mate zouden zijn 
aangetast.

Een tweede opvallende vaststelling is het ontkrach-
ten van de populaire veronderstelling dat de mees-
te jobs stressvoller geworden zijn door de corona-
crisis. Slechts 9% van de jobs van de respondenten 
evolueerde naar een meer stressvolle job (meer 
werkdruk in combinatie met minder autonomie). 
Van een veralgemeende toename van de ‘gespan-
nen job’ – die aanleiding geeft tot burn-out – was 
dus geen sprake. Een erg kleine groep evolueer-
de zelfs naar een ‘meer ontspannen’ job (minder 
werkdruk gecombineerd met meer autonomie), al 

Figuur 1.
Het ‘Job Demand Control’-model van Karasek
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was de omvang van dit type wel verwaarloosbaar 
(1,5%). De evoluties op de ‘spannings-as’ waren 
dus opvallend beperkt.

De derde opvallende vaststelling is dat de groot-
ste veranderingen zich vooral situeren op de ‘ac-
tiverings-as’ van het Karasek-model. Hier stellen 
we twee tegengestelde evoluties vast. Voor een 
kwart (25%) van de respondenten evolueerde de 
job naar een passieve functie (minder werkdruk 
gecombineerd met minder autonomie). Hun werk 
werd dus minder stimulerend en bood hen minder 
mogelijkheden voor groei en ontplooiing. Voor een 
iets kleinere groep van 17% werd het werk juist 
actiever (meer werkdruk gecombineerd met meer 
autonomie). Voor deze werkenden bood hun job 
juist meer mogelijkheden voor groei en ontwikke-
ling. Hun werk werd stimulerender door de crisis. 
Het is opvallend dat de belangrijkste veranderingen 
dus te maken hebben met het (intrinsiek) motive-
render versus minder motiverend worden van het 
werk. Deze evolutie kwam in het mediadebat op 
het eerste zicht niet naar voor, terwijl het wel de 
dominante veranderingen omvat.

Verdere details over elk type

Om de vijf types jobveranderingen beter te kunnen 
typeren gingen we tot slot na in hoeverre ze sa-
menhangen met een aantal achtergrondkenmerken 
(zoals geslacht en leeftijd), en met een aantal attitu-
des (zoals arbeidstevredenheid). We analyseerden 
acht achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, di-
ploma, beroepsgroep, sector, contract, arbeidstijd, 
en confrontatie met tijdelijke werkloosheid tijdens 
de coronacrisis. Met betrekking tot het geslacht, 
de leeftijd en het diploma stelden we geen (op-
vallende) samenhangen vast, deze laten we in de 
beschrijving dan ook achterwege. Daarnaast on-
derzochten we ook de samenhangen met vier at-
titudes: tevredenheid, jobonzekerheid, houdingen 
ten opzichte van de organisatie, en houdingen ten 
opzichte van de overheid. We integreren deze vast-
stellingen per type, om het overzicht per type te 
behouden.

Het type ‘geen veranderingen’ kon niet duidelijk 
getypeerd worden aan de hand van de achter-
grondkenmerken. Dit impliceert dat dit type in na-
genoeg alle categorieën in gelijke mate voorkwam. 

Dit type was minder vaak tijdelijk werkloos ge-
weest, en voelde zich in sterkere mate zeker van 
hun job (geen angst om ontslagen te worden). Ze 
waren ook het sterkst tevreden over hun job en 
hun leven. Dit stabiele type lijkt dus een sterke ar-
beidsmarktpositie te hebben, wat zich wellicht ook 
weerspiegelt in hun hoger welzijnsniveau.

Het type dat een meer stresserende job kreeg 
(‘meer gespannen werk’) bevat opvallend genoeg 
meer respondenten uit de publieke sector. De res-
pondenten van dit type zijn minder tevreden met 
hun job en leven, en zijn minder tevreden met 
de manier waarop hun werkgever de coronacrisis 
heeft aangepakt. Ze voelen zich ook onzekerder 
over hun job en over de evolutie van de kwaliteit 
ervan.

Zij die evolueerden in de richting van een ‘ontspan-
nen functie’ tonen zich meer tevreden over hun 
werkgever en de wijze waarop die de crisis heeft 
aangepakt. Ze combineren dit met een negatievere 
beoordeling van de overheid en de wijze waarop 
die de crisis heeft aangepakt. Het lijkt erop alsof 
specifiek dit – in omvang erg beperkte – type de 
overheid als verantwoordelijke percipieert voor wat 
hen overkomen is.

De ‘passieve’ cluster, die evolueerde in de richting 
van een minder stimulerende job, bevat meer ar-
beiders en zelfstandigen. Zij waren ook vaker tijde-
lijk werkloos. Dit type voelt zich in sterkere mate 
onzeker over de toekomst van hun job en legt de 
oorzaak daarvan bij de coronacrisis.

De ‘actieve’ cluster, die evolueerde in de richting 
van meer stimulerend werk, omvat meer hogere 
bedienden en managers. Zoals ook het type ‘geen 
veranderingen’ hebben de respondenten van het 
actieve type weinig of geen periodes van tijdelij-
ke werkloosheid meegemaakt, en zijn ze niet be-
vreesd om hun job te verliezen (lage jobonzeker-
heid).

Besluit: grote variatie en vooral 
gevolgen voor motivatie in plaats van 
voor stress

In deze bijdrage rapporteerden we de resultaten 
van een online-survey bij bijna 3000 respondenten 
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in België, die in samenwerking met StepStone werd 
uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat COVID-19 
ook ons werk heeft geïnfecteerd. Opvallend was 
echter dat deze gevolgen niet steeds in lijn lagen 
met de vele speculaties die erover geopperd wer-
den in de media. Vooreerst werd vaak veronder-
steld dat de veranderingen eenduidig zouden zijn. 
Daarbij werd meestal gesuggereerd dat het aantal 
stressvolle jobs zou toenemen, wat een risico in-
houdt voor de toename van burn-outs in de nabije 
toekomst.

Om een genuanceerd beeld van de veranderingen 
in werkkenmerken in kaart te kunnen brengen, 
werden evoluties bevraagd inzake de drie basisdi-
mensies van het Job Demand Control-model van 
Karasek (1979). Daaruit bleek dat vooral de sociale 
interactie op het werk sterk was afgenomen: haast 
80 procent rapporteerde minder sociale contacten. 
De mate aan autonomie was voor een meerder-
heid (ongeveer 64 procent) niet veranderd, terwijl 
de werkdruk een sterk uiteenlopend patroon weer-
gaf: voor ongeveer 40 procent van de responden-
ten was de werkdruk toegenomen, voor ongeveer 
30 procent was die gelijk gebleven, en voor een 
even grote groep was die juist afgenomen. Deze 
eerste resultaten nuanceren reeds de soms alar-
merende berichten over een grote stijging van de 
werkdruk omwille van de coronacrisis. Ze tonen 
tevens aan dat de reactiepatronen erg uiteenlopend 
zijn, en sterk afhankelijk van het werkkenmerk dat 
werd bestudeerd.

Deze diversiteit werd nog duidelijker door (via een 
clusteranalyse) te zoeken naar samenhangende pa-
tronen van veranderingen in autonomie en werk-
druk. Op deze wijze werd duidelijk dat er vijf ver-
schillende types van veranderingen voorkwamen. 
Vooreerst rapporteerde nagenoeg 40 procent géén 
veranderingen. Een tweede opvallende conclusie 
was dat de meeste veranderingen geen betrekking 
hadden op het stresserender worden van jobs. 
Voor slechts 9% deed er zich een evolutie voor 
in de richting van meer ‘gespannen’ werk, waar-
bij een toename van de werkdruk gecombineerd 
werd met de afname van de autonomie op het 
werk. Een dergelijke combinatie is een risicofac-
tor voor burn-out. De vaststelling dat slechts één 
tiende van de jobs in deze stresserende richting 

evolueerde, nuanceert en relativeert de alarme-
rende berichten in de media over de ‘tsunami aan 
burn-outs’ die ons in het najaar van 2020 zouden 
treffen. De belangrijkste – en op het eerste gezicht 
opvallend onderbelichte – evolutie die tot slot uit 
de resultaten naar voren komt, heeft betrekking 
op het motiverende potentieel van de uitgevoer-
de jobs. Het was immers markant dat de grootste 
veranderingen zich voordeden inzake het actiever 
(17%) versus passiever (25%) worden van het uit-
gevoerde werk. Dit betekent dat de coronacrisis 
vooral de motivatie en energie van de werkenden 
lijkt te hebben aangetast, en het vermogen van 
hun jobs om hen te stimuleren tot actie en pres-
taties. Dat de coronacrisis dus vooral de capaciteit 
van jobs om te motiveren lijkt te hebben aange-
tast, en niet zozeer de mate waarin ze stresserend 
zijn, is wellicht de belangrijkste conclusie van deze 
studie.

Tot slot is het goed om even stil te staan bij en-
kele mogelijke tekortkomingen van deze studie 
– waardoor we de resultaten ervan in perspec-
tief kunnen zetten. Vooreerst werd in deze stu-
die enkel aandacht besteed aan veranderingen 
in werkkenmerken. Veranderingen in de afstem-
ming tussen bijvoorbeeld het werk en de privé-
sfeer en het gezinsleven werden niet belicht. Ook 
daar hebben zich veranderingen voorgedaan die 
wellicht gevolgen hebben op de levenstevreden-
heid en het niveau van spanning van het individu 
(bijvoorbeeld door een moeilijke combinatie van 
thuiswerk met aanwezige kinderen die schoolwerk 
dienen te doen). Daarnaast werden, zoals hoger 
reeds aangegeven, enkel relatieve veranderingen 
in kaart gebracht. Het beginniveau van de func-
tie inzake autonomie en werkdruk werd niet in 
kaart gebracht, en het eindniveau evenmin. Het is 
daarom theoretisch mogelijk dat iemand met een 
‘meer passieve’ functie in de feiten nog steeds in 
een (vrij) actieve functie tewerkgesteld is. Tot slot 
werd eveneens aangegeven dat de steekproef niet 
noodzakelijk representatief is voor de populatie 
werkenden. Zoals vaker bij online surveys waren 
de hoger geschoolden en de hogere bedienden-
groepen oververtegenwoordigd. Dit kan de re-
sultaten in zekere mate vertekenen. We hebben 
immers vastgesteld dat vooral hogere bedienden 
een evolutie in de richting van een meer actieve 
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functie hebben meegemaakt. Deze groep zou dan 
ook overschat kunnen zijn in vergelijking tot de 
populatie werkenden.

Hans De Witte 
Anahí Van Hootegem 
Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en 
Personeelspsychologie – KU Leuven
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