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1 op de 7 werknemers slachtoffer van 
grensoverschrijdend gedrag op het werk.  
Van alle werknemers in Vlaanderen werd ongeveer één op de zeven (14%) per-

soonlijk geconfronteerd met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend 

gedrag op het werk (lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pestge-

drag). Vooral bij werknemers met een contactberoep, zoals zorgmedewerkers of 

leerkrachten, is er een hoog risico om blootgesteld te worden aan grensover-

schrijdend gedrag. Dat blijkt uit een recente studie van de Stichting Innovatie & 

Arbeid (StIA).  

 
Vrouwen vaker slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag 

In de StIA-werkbaarheidsenquête van 2013 wordt aan de werknemers gevraagd 

hoe dikwijls ze de afgelopen 12 maanden op het werk het slachtoffer werden 

van lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pestgedrag. Van alle 

werknemers rapporteert 14% dat ze minstens één keer het slachtoffer werden 

van één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ongeveer één op 

de tien (9,6%) werd gepest, 4,6% werd geconfronteerd met lichamelijk geweld 

en 2,2% werd het slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag. Daders kunnen 

collega’s of leidinggevenden zijn maar evenzeer komt het voor dat klanten, pa-

tiënten, passagiers of leerlingen zich schuldig maken aan grensoverschrijdend 

gedrag. 

Figuur 1: grensoverschrijdend gedrag naar geslacht (% van werknemers) 
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Verhoudingsgewijs worden ongeveer evenveel mannen (9,3%) als vrouwen 

(9,8%) blootgesteld aan pestgedrag op het werk. Vrouwen worden wel meer dan 

mannen geconfronteerd met lichamelijk geweld (5,3% versus 3,7%) en worden 

vooral vaker het slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag (3,6% versus 0,5%). 

 
Een op de vijf zorgmedewerkers slachtoffer van lichamelijk geweld 
 
Bij de zorgmedewerkers werden bijna drie op de tien (29,4%) het slachtoffer 

van grensoverschrijdend gedrag op het werk. Bij de leerkrachten was dat 

17,3% en bij de andere werknemers schommelt het cijfer rond de 10 à 12%. 

Het hoge cijfer voor de zorgmedewerkers is vooral toe te schrijven aan het feit 

dat zij veel meer dan anderen persoonlijk geconfronteerd worden met licha-

melijk geweld (19,7% versus 4,6% gemiddeld) en ongewenst seksueel gedrag 

(7,3% versus 2,2% gemiddeld). Ook leerkrachten zijn vaker het slachtoffer 

van lichamelijk geweld (7,1%) maar wijken niet af van het gemiddelde voor de 

confrontatie met ongewenst seksueel gedrag. Opvallend is wel dat we bij 

leerkrachten het hoogste aandeel (11,8%) aantreffen dat gepest werd op het 

werk.  

Figuur 2: grensoverschrijdend gedrag naar beroepsgroep (% van werknemers) 
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Enkele andere opmerkelijke gegevens uit het onderzoeksrapport: 

 Meer ouderen dan jongeren zijn het slachtoffer van pestgedrag (10,8% 

bij 50+ers, 9,3% bij de leeftijdsgroep 25-49 en 6,8% bij de leeftijdsgroep 

16-24).  

 Een kwart (25,4%) van de werknemers met nachtwerk werd slachtoffer 

van grensoverschrijdend gedrag. Bij werknemers die nooit ’s nachts wer-

ken is dat 12,2%. 

 Verhoudingsgewijs werden meer alleenstaanden dan samenwonenden 

het slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag (3,4% versus 1,8%) en 

pestgedrag (11,8% versus 8,9%). 
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 Pestgedrag komt het meest voor in de overheidsadministratie (13,6%) en 

het openbaar vervoer (13,1%). 

 Werknemers die het slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag 

op het werk lopen meer risico om problematisch psychisch vermoeid en 

gedemotiveerd te worden. Ze gaan vaker op zoek naar een andere job en 

de kans is groter dat ze ziek worden en aangeven dat ze het niet haalbaar 

achten om hun huidige job tot het pensioen vol te houden. 

 

Voor een meer gedetailleerde analyse van het grensoverschrijdend gedrag  in 

de Vlaamse bedrijven en organisaties verwijzen we naar het StIA-rapport 

‘Grensoverschrijdend gedrag op het werk. Een analyse naar omvang, risico’s 

en impact op het welzijn en de gezondheid van werknemers op basis van de 

werkbaarheidsmonitor 2013.’ 

 
Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor vindt u op www.werkbaarwerk.be.  
De Vlaamse Werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale 
partners en werd ontwikkeld door de Stichting Innovatie & Arbeid met de fi-
nanciële steun van het Europees Sociaal Fonds. 
 

http://www.werkbaarwerk.be/

