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Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? 

Goede collega’s, een goed inkomen en interessant werk staan in de top vijf van wat 

werknemers en zelfstandige ondernemers belangrijk vinden in hun werk. De werkne-

mers vinden ook werkzekerheid en goede arbeidstijden belangrijk. De zelfstandige on-

dernemers waarderen de mogelijkheid om initiatief te nemen en werk waarin ze hun 

capaciteiten kunnen benutten. Wat mensen belangrijk vinden in het werk noemen we 

arbeidsoriëntatie. Stichting Innovatie & Arbeid peilde voor de tweede keer naar de ar-

beidsoriëntaties van werknemers en zelfstandigen in Vlaanderen. 

Top vijf 

In de werkbaarheidsenquête 2010 werd aan werknemers en zelfstandige ondernemers 

voor een vijftiental aspecten van het werk gevraagd hoe belangrijk ze deze vinden. De 

antwoorden werden verwerkt tot een cijferscore op 5. Hoe hoger de score, hoe belang-

rijker voor de respondent. Hieruit kan een top 5 worden afgeleid. De resultaten zijn af-

gebeeld in figuur 1.  

Figuur 1 Top 5 arbeidsoriëntaties 2010 voor werknemers/ zelfstandige onder-

nemers 

 

Leeswijzer: de score voor arbeidsoriëntatie is een schaalscore op 5. 

In de top vijf van zowel werknemers als zelfstandige ondernemers staan goede colle-

ga’s, een goed inkomen en interessant werk. De werknemers vullen deze top aan met 

werkzekerheid en goede arbeidstijden, de zelfstandige ondernemers met de mogelijk-

heid om initiatief te nemen en werk waar je je capaciteiten kan benutten. 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

goed inkomen

interessant werk

werk waar je je capaciteiten kunt benutten

de mogelijkheid om initiatief te nemen

prettige mensen om mee samen te werken

goede arbeidstijden

interessant werk

goed inkomen

werkzekerheid

prettige mensen om mee samen te werken

ze
lf

st
a

n
d

ig
e

 o
n

d
e

rn
e

m
e

rs
w

e
rk

n
e

m
e

rs



 

 

 

Top 5 is vrij stabiel 

De top 5 van wat mensen belangrijk vinden in hun job blijft in vergelijking met 2007 

dezelfde. In 2007 schoven zowel werknemers als zelfstandige ondernemers precies 

dezelfde top 5 naar voren.  

Een vergelijking tussen de arbeiders en bedienden laat iets meer variatie zien maar 

toch komen drie aspecten uit de top 5, met name prettige mensen om mee samen te 

werken, werkzekerheid en goed inkomen, zowel bij arbeiders als bedienden naar vo-

ren. Bij de arbeiders wordt de top 5 aangevuld met goede arbeidstijden en goede va-

kantieregeling, bij de bedienden is dat interessant werk en werk waar je je capaciteiten 

kunt benutten. 

Figuur 2  Top 5 arbeidsoriëntaties 2010 voor arbeiders/ bedienden 

Leeswijzer: de score voor arbeidsoriëntatie is een schaalscore op 5. 

 
 
 
 

Meer informatie staat in het informatiedossier: arbeidsethos en arbeidsoriëntaties op de 

Vlaamse arbeidsmarkt 2007-2010: werknemers en zelfstandige ondernemers. In dit 

dossier vindt u ook het resultaat van de analyse over arbeidsethos (Wat is de houding 

van Vlaamse werknemers en zelfstandige ondernemers ten aanzien van werk). Zijn er 

verschillen naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie, enzovoort.  

www.werkbaarwerk.be 

De Vlaamse werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en 

werd ontwikkeld door Stichting Innovatie & Arbeid met de financiële steun van het Eu-

ropees Sociaal Fonds. 
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