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Inleiding 

Deze nota bespreekt de resultaten van de werkbaarheidsmonitor met betrekking tot 
ongewenst gedrag op het werk. We gaan na of ongewenst gedrag in 2010 al dan niet 
toegenomen is in vergelijking met 2004. We kijken welke verschillen er in 2010 zijn 
voor de deelpopulaties en gaan na welke samenhang er is met psychische vermoeid-
heid, welbevinden in het werk en werk-privé-balans. Bij ongewenst gedrag moet niet 
enkel gedacht worden aan collega’s of leidinggevenden. Veelal maken ook klanten, 
patiënten, passagiers of leerlingen zich schuldig aan verbaal of fysiek ongewenst ge-
drag. 

Het is niet onze bedoeling de hele problematiek in deze nota uit te klaren. Wij willen 
met deze nota enkel illustratief materiaal uit de werkbaarheidsmonitor ter beschikking 
stellen aan de geïnteresseerde lezer.  

 

1. Ongewenst gedrag op het werk 2004-
2010 

In de werkbaarheidsenquête wordt volgende vraag gesteld over ongewenst gedrag: 

‘Hoe dikwijls had u in de afgelopen 12 maanden op het werk te maken met..?  

 Lichamelijk geweld? 

 Ongewenst seksueel gedrag? 

 Pesten? 

Bij elk van de drie items wordt de respondent gevraagd één van de volgende ant-
woordcategorieën aan te kruisen: altijd – vaak – soms – nooit. 

We spreken in deze nota over een ‘confrontatie’ met ongewenst gedrag wanneer de 
respondent aangeeft dat zij/hij ‘altijd, vaak of soms’ te maken had met ongewenst ge-
drag op het werk. We vergelijken de cijfers van de nulmeting 2004 met de recentste 
cijfers van 2010. 

In de bijlage geven we bijkomend ook de cijfers voor de meting van 2007 en de cijfers-
gegevens voor ‘ongewenst gedrag’ met de 4 antwoordcategorieën (nooit, soms, vaak, 
altijd). 

1.1. Lichamelijk geweld 2004 - 2010 

In 2010 is de groep die geconfronteerd werd met lichamelijk geweld op het werk signi-
ficant toegenomen van 5,4% tot 7,5%.  
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Tabel 1:  Lichamelijk geweld op het werk 2004 - 2010 

 
Chi² = 33,90; p=0,000 

 

1.2. Ongewenst seksueel gedrag 2004 – 2010 

In 2007 is de groep die geconfronteerd werd met ongewenst seksueel gedrag op het 
werk significant toegenomen van 2,1% tot 3%.  

 

Tabel 2:  Ongewenst seksueel gedrag op het werk 2004 -2010 

 
Chi²=16,59; p=0,000 

 

1.3. Pesten op het werk 2004 -2010 

In 2007 is de omvang van de groep die geconfronteerd werd met pestgedrag op het 
werk niet significant gewijzigd. 

 

Tabel 3:  Pesten op het werk  2004 -2010 

 
Chi²=0,87; p=0,768 
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Samengevat kunnen we stellen dat de confrontatie met pestgedrag op het werk geen 
sigificante wijzigingen vertoont (14,4% in 2004, 14,2% in 2010) en dat meer werkne-
mers geconfronteerd werden met lichamelijk geweld (2,4% in 2004, 7,5% in 2010) 
en/of ongewenst seksueel gedrag (2,1% in 2004 en 3% in 2010). 

 

1.4. Ongewenst gedrag op het werk, verschillen 
naar geslacht, leeftijd en beroepsgroep, 
2004 -2010 

1.4.1. Lichamelijk geweld op het werk, verschillen 
tussen deelgroepen, 2004-2010 

De toename van de confrontatie met lichamelijk geweld is significant zowel bij mannen 
als bij vrouwen. Ook in de leeftijdsgroepen 16-24, 25-49 en 50+ wordt een signicficante 
toename opgetekend. Naar beroepsgroepen beschouwd is de toename enkel signifi-
cant bij werknemers met een zorg- of onderwijsfunctie. 

 

Tabel 4:  Lichamelijk geweld op het werk naar geslacht, 2004 -2010 

 

Vrouw: Chi²= 19,215; p=0,000; man: Chi²= 9,111; p=0,003 
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Tabel 5:  Lichamelijk geweld op het werk  naar leeftijd, 2004 -2010 

 
16-24: Chi²=6,993; p=0,008 ; 25-49: Chi²=18,768; p=0,000;  

50+: Chi²=13,12; p=0,010 
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Tabel 6:  Lichamelijk geweld op het werk naar beroepsgroep 2004 -2010 

Zorg-

functie, onderwijs: Chi²=36,448; p=0,000 ; andere beroepsgroepen:  ns 

 

1.4.2. Ongewenst seksueel gedrag op het werk, 
verschillen tussen deelgroepen, 2004-2010 

De confrontatie met ongewenst seksueel gedrag is tussen 2004 en 2010 significant 
toegenomen bij vrouwelijke werknemers. Naar leeftijd zien we een toename in de drie 
beschouwde leeftijdscategorieën en naar jobsoort een toename bij werknemers met 
een onderwijs- of zorgfunctie. 
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Tabel 7:  Ongewenst seksueel gedrag op het werk naar geslacht, 2004 -2010 

 

Vrouw: Chi²=7,665; p=0,006; man: ns 

 

Tabel 8:  Ongewenst seksueel gedrag op het werk naar leeftijd, 2004 -2010 

 
16-24: Chi²=6,489; p=0,011 ; 25-49: Chi²=7,871; p=0,005;  

50+: Chi²=7,637; p=0,006 
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Tabel 9:  Ongewenst seksueel gedrag op het werk naar beroepsgroep, 2004 -
2010 

 

Zorgfunctie, onderwijs: Chi²=16,915; p=0,000 ; andere beroepsgroepen:  ns 

 

1.4.3. Pesten op het werk, verschillen tussen 
deelgroepen, 2004-2010 

Voor de confrontatie met pestgedrag op het werk zijn er binnen de beschouwde deel-
groepen geen significante verschillen tussen 2004 en 2010. 
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Tabel 10:  Pesten op het werk naar geslacht, 2004 -2010 

 
vrouw: ns ; man: ns 

 

Tabel 11:  Pesten op het werk naar leeftijd, 2004 -2010 

 
Voor alle leeftijdscategorieën: ns 
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Tabel 12:  Pesten op het werk naar beroepsgroep, 2004 -2010 

 
Voor alle beroepsgroepen: ns 
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2. Ongewenst gedrag op het werk bij 
mannen en vrouwen, 2010 

2.1. Lichamelijk geweld op het werk, 2010 

Verhoudingsgewijs werden meer vrouwen (8,5%) dan mannen (6,3%) geconfronteerd 
met lichamelijk geweld op het werk. 

 

Tabel 13:  Lichamelijk geweld naar geslacht, 2010 

 
Chi²=16,276; p=0,000 

 

2.2. Ongewenst seksueel gedrag naar geslacht, 
2010 

Verhoudingsgewijs werden meer vrouwen (4,6%) dan mannen (1,2%) geconfronteerd 
met ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

Tabel 14:  Ongewenst seksueel gedrag naar geslacht, 2010 

 
Chi²=88,855; p=0,000 
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2.3. Pesten op het werk naar geslacht, 2010 

Het verschil tussen het aandeel mannen (14,8%) en vrouwen (13,4%) dat op het werk 
met pestgedrag geconfronteerd werd is niet significant. 

 

Tabel 15:  Pesten op het werk naar geslacht, 2010 

 
Ns 
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3. Ongewenst gedrag op het werk naar 
leeftijd, 2010  

3.1. Leeftijd en lichamelijk geweld, 2010 

In de leeftijdsgroepen jonger dan 40 zijn er verhoudingsgewijs meer werknemers die 
geconfronteerd werden met lichamelijk geweld dan in de oudere leeftijdsgroepen. 

 

Tabel 16: Leeftijd en lichamelijk geweld, 2010 

 
Chi²=19,367; p=0,001 

 

3.2. Leeftijd en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk, 2010 

In de jongste leeftijdsgroep zijn er verhoudingsgewijs meer werknemers die geconfron-
teerd werden met ongewenst seksueel gedrag dan in de oudere leeftijdsgroepen. 
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Tabel 17: Leeftijd en ongewenst seksueel gedrag op het werk, 2010 

 
Chi²=24,145; p=0,000 

3.3. Leeftijd en pesten op het werk, 2010 

Het percentage van de werknemers dat geconfronteerd werd met pestgedrag op het 
werk, was het grootst in de leeftijdsgroep 50-54 (16,4%) en het laagst in de jongste 
leeftijdsgroep (11%). 

Tabel 18: Leeftijd en pesten op het werk, 2010 

 

Chi²=26,911; p=0,000 
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4. Ongewenst gedrag en sector, 2010 

4.1. Lichamelijk geweld op het werk en sector, 
2010 

De sectoren waar het grootste aandeel van de werknemers geconfronteerd werd met 
lichamelijk geweld, zijn de gezondheids- en welzijnszorg (22%), de onderwijssector 
(13,1%) en het openbaar bestuur (11,1%). 
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Tabel 19: Lichamelijk geweld op het werk en sector, 2010 

 

Chi²=696,235; p=0,000 
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4.2. Ongewenst seksueel gedrag op het werk 
en sector, 2010 

De sectoren waar het grootste aandeel van de werknemers met ongewenst seksueel 
gedrag op het werk geconfronteerd werd, zijn de gezondheids- en welzijnszorg (8,2%), 
de handel (2,6%) en het openbaar bestuur (2,6%). 

 

Tabel 20: Ongewenst seksueel gedrag op het werk en sector, 2010 

 

Chi²=158,276; p=0,000 
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4.3. Pesten op het werk en sector, 2010 

De sectoren waar het grootste aandeel van de werknemers geconfronteerd werd met 
pestgedrag op het werk, zijn het openbaar bestuur (18,5%), de onderwijssector 
(18,3%), en productie van voeding (16,7%). 

 

Tabel 21: Pesten op het werk en sector, 2010 

 

Chi²=64,662; p=0,000 
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5. Ongewenst gedrag en bedrijfsomvang, 
2010 

5.1. Lichamelijk geweld op het werk en 
bedrijfsomvang, 2010 

Het percentage van de werknemers dat geconfronteerd werd met lichamelijk geweld op 
het werk is het hoogst in bedrijven met 50 tot 99 werknemers (11%) en het kleinst in 
bedrijven met minder dan 10 werknemers (2,6%) 

 

Tabel 22: Lichamelijk geweld op het werk en bedrijfsomvang, 2010 

 

Chi²=57,292; p=0,000 
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5.2. Ongewenst seksueel gedrag op het werk 
en bedrijfsomvang, 2010 

Het percentage van de werknemers dat geconfronteerd werd met ongewenst seksueel 
gedrag bedraagt 1,3% in de kleinste bedrijven, 2,7% in bedrijven met 10 tot 49 werk-
nemers, 3,3% in bedrijven met 50 tot 99 werknemers en 3,5% in bedrijven met 100 of 
meer werknemers.  

 

Tabel 23:  Ongewenst seksueel gedrag op het werk en bedrijfsomvang, 2010 

 

Chi²=14,677; p=0,0,005 
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5.3. Pesten op het werk en bedrijfsomvang, 
2010 

Het percentage van de werknemers dat geconfronteerd werd met pestgedrag op het 
werk ligt het laagst in de kleinste bedrijven (10,6%) en het hoogst in bedrijven met 100 
tot 499 werknemers (15,2%). 

 

Tabel 24:  Pesten op het werk en bedrijfsomvang, 2010 

 

Chi²=13,586; p=0,009 
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6. Ongewenst gedrag en jobsoort, 2010 

6.1. Lichamelijk geweld op het werk en 
jobsoort, 2010 

De confrontatie met lichamelijk geweld ligt opvallend veel hoger bij werknemers met 
een zorg- of onderwijsfunctie (24%) dan bij de andere beroepsgroepen (2,5 à 5%). 

 

Tabel 25: Lichamelijk geweld op het werk en jobsoort, 2010 

 

Chi²=777,779; p=0,000 
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6.2. Ongewenst seksueel gedrag op het werk 
en jobsoort, 2010 

Bij de werknemers met een onderwijs- of zorgfunctie werd 6,9% geconfronteerd met 
ongewenst seksueel gedrag op het werk. Bij de andere beroepsgroepen schommelt dit 
percentage tussen 1,1% en 2,7%. 

 

Tabel 26:  Ongewenst seksueel gedrag op het werk en jobsoort, 2010 

 

Chi²=114,266; p=0,000 

  



Werkbaar werk in sectoren: 2010 

26 

6.3. Pesten op het werk en jobsoort, 2010 

Het hoogste percentage dat met pestgedrag geconfronteerd werd, vinden we bij werk-
nemers met een onderwijs- of zorgfunctie (16,9%). Bij kortgeschoolde arbeiders gaat 
het om 15,8%, bij geschoolde arbeiders/technici 14,7%, bij uitvoerend bedienden 
13,6%, bij middenkader/professionals 10,8% en bij kader/directieleden om 12,6%. 

 

Tabel 27:  Pesten op het werk en jobsoort, 2010 

 

Chi²=26,135; p=0,000 
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7. Werkstress en ongewenst gedrag 

7.1. Werkstress en lichamelijk geweld op het 
werk 

Tabel 28:  Werkstress en lichamelijk geweld op het werk, 2010 

 

Chi²=57,281; p=0,000 

Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met lichamelijk geweld be-
hoort 28,7% tot de categorie ‘werkstress problematisch’. Bij de werknemers die wel 
met lichamelijk geweld geconfronteerd werden ligt dat cijfer beduidend hoger (42,9%).  

 

7.2. Werkstress en ongewenst seksueel gedrag 
op het werk, 2007 

Tabel 29:  Werkstress en ongewenst seksueel gedrag op het werk, 2010 

 

Chi²=52,668; p=0,000 
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Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met ongewenst seksueel ge-
drag behoort 29,1% tot de categorie ‘werkstress problematisch’. Bij de werknemers die 
wel met ongewenst seksueel gedrag geconfronteerd werden ligt dat cijfer beduidend 
hoger (50,2%). 

 

7.3. Werkstress en pesten op het werk, 2010 

Tabel 30:  Werkstress en pesten op het werk, 2010 

 

Chi²=304,775; p=0,000 

 

Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met pestgedrag op het werk 
behoort 26,3% tot de categorie ‘werkstress problematisch’. Bij de werknemers die wel 
met pestgedrag geconfronteerd werden ligt dat cijfer beduidend hoger (51,1%). 
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8. Welbevinden in het werk en ongewenst 
gedrag 

8.1. Welbevinden in het werk en lichamelijk 
geweld, 2010 

Tabel 31:  Welbevinden en lichamelijk geweld, 2010 

 

Chi²=0,539; p=0,463 

 

Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met lichamelijk geweld op het 
werk behoort 16,5% tot de categorie ‘welbevinden problematisch’. Er is geen significant 
verschil met werknemers die wel met lichamelijk geweld geconfronteerd werden. 
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8.2. Welbevinden in het werk en ongewenst 
seksueel gedrag, 2010 

Tabel 32:  Welbevinden in het werk en ongewenst seksueel gedrag, 2010 

 

Chi²=14,244; p=0,000 

 

Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met ongewenst seksueel ge-
drag op het werk behoort 16,3% tot de categorie ‘welbevinden problematisch’. Bij de 
werknemers die wel met ongewenst seksueel gedrag geconfronteerd gaat het om 
25,2% . 

 

8.3. Welbevinden in het werk en pesten op het 
werk, 2010 

Tabel 33:  Welbevinden in het werk en pesten op het werk, 2010 

 

Chi²=217,286 ; p=0,000 
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Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met pestgedrag op het werk 
behoort 14,1% tot de categorie ‘welbevinden problematisch’. Bij de werknemers die wel 
met pestgedrag geconfronteerd werden ligt dat cijfer beduidend hoger (31,1%). 

9. Werk-privé-balans en ongewenst 
gedrag, 2010 

9.1. Werk-privé-balans en lichamelijk geweld, 
2010 

Tabel 37:  Werk-privé-balans en lichamelijk geweld, 2010 

 

Chi²=29,822; p=0,000 

Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met lichamelijk geweld op het 
werk behoort 10,1% tot de categorie ‘werk-privé-balans problematisch’. Bij de werkne-
mers die wel met lichamelijk geweld geconfronteerd gaat het om 17%.. 
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9.2. Werk-privé-balans en ongewenst seksueel 
gedrag, 2010 

Tabel 38:  Werk-privé-balans en ongewenst seksueel gedrag, 2010 

 

Chi²=177,456; p=0,000 

Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met ongewenst seksueel ge-
drag op het werk behoort 10,4% tot de categorie ‘werk-privé-balans problematisch’. Bij 
de werknemers die wel met ongewenst seksueel gedrag geconfronteerd gaat het om 
18%. 

9.3. Werk-privé-balans en pesten op het werk, 
2010 

Tabel 39:  Werk-privé-balans en pesten op het werk, 2010 

 

Chi²=177,456; p=0,000 

Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met pestgedrag op het werk 
behoort 8,8% tot de categorie ‘werk-privé-balans problematisch’. Bij de werknemers die 
wel met pestgedrag geconfronteerd is dat 21,5%. 
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Bijlage 1: Ongewenst gedrag 2004-2007-2010 

1. Ongewenst gedrag 2004-2007-2010 

1.1. Lichamelijk geweld 2004-2007-2010 

Tabel 1:  Lichamelijk geweld 2004-2007-2010 

 

 

1.2. Ongewenst seksueel gedrag 2004-2007-
2010 

Tabel 2:  Ongewenst seksueel gedrag 2004-2007-2010 
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1.3. Pesten op het werk 2004-2007-2010 

Tabel 3:  Pesten op het werk 2004-2007-2010 

 

 

2. Ongewenst gedrag naar geslacht 2004-
2007-2010 

Tabel 4:  Lichamelijk geweld op het werk naar geslacht 2004-2007-2010 
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Tabel 5:  Ongewenst seksueel gedrag op het werk naar geslacht 2004-2007-
2010 

 

 

Tabel 6:  Pesten op het werk naar geslacht 2004-2007-2010 
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3. Ongewenst gedrag naar leeftijd 2004-
2007-2010 

Tabel 7:  Lichamelijk geweld op het werk naar leeftijd 2004-2007-2010 

 

Tabel 8:  Ongewenst seksueel gedrag op het werk naar leeftijd 2004-2007-2010 
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Tabel 9: Pesten op het werk naar leeftijd 2004-2007-2010 
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4. Ongewenst gedrag naar jobsoort 2004-
2007-2010 

Tabel 10: Lichamelijk geweld op het werk naar jobsoort 2004-2007-2010 
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Tabel 11: Ongewenst seksueel gedrag op het werk naar jobsoort 2004-2007-
2010 
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Tabel 12: Pesten op het werk naar jobsoort 2004-2007-2010 
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5. Ongewenst gedrag naar 
bedrijfsomvang 2004-2007-2010 

Tabel 13: Lichamelijk geweld op het werk naar bedrijfsomvang 2004-2007-2010 
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Tabel 14: Ongewenst seksueel gedrag op het werk naar bedrijfsomvang 2004-
2007-2010 

 



Werkbaar werk in sectoren: 2010 

43 

Tabel 15: Pesten op het werk naar bedrijfsomvang 2004-2007-2010 
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6. Ongewenst gedrag naar sector 2004-
2007-2010 

Tabel 16: Lichamelijk geweld op het werk naar sector 2004-2007-2010 

 

nooit soms vaak altijd

2963 51 5 1 3020

98,1% 1,7% 0,2% 0,0% 100,0%

2476 42 1 1 2520

98,3% 1,7% 0,0% 0,0% 100,0%

2247 33 5 2 2287

98,3% 1,4% 0,2% 0,1% 100,0%

2749 55 7 0 2811

97,8% 2,0% 0,2% 0,0% 100,0%

2390 50 4 4 2448

97,6% 2,0% 0,2% 0,2% 100,0%

2260 41 4 0 2305

98,0% 1,8% 0,2% 0,0% 100,0%

3472 361 75 5 3913

88,7% 9,2% 1,9% 0,1% 100,0%

3034 468 77 2 3581

84,7% 13,1% 2,2% 0,1% 100,0%

2818 460 80 3 3361

83,8% 13,7% 2,4% 0,1% 100,0%

sector

Hoe dikwijls had u in de afgelopen 12 
maanden op het werk te maken met 

lichamelijk geweld?

Total

secundaire sector meting 2004

2007

2010

tertiaire sector meting 2004

2007

2010

quartiaire sector meting 2004

2007

2010
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Tabel 17: Ongewenst seksueel gedrag  op het werk naar sector 2004-2007-2010 

 

 

  

nooit soms vaak altijd

2980 36 2 1 3019

98,7% 1,2% 0,1% 0,0% 100,0%

2487 33 2 0 2522

98,6% 1,3% 0,1% 0,0% 100,0%

2246 32 5 0 2283

98,4% 1,4% 0,2% 0,0% 100,0%

2772 37 4 3 2816

98,4% 1,3% 0,1% 0,1% 100,0%

2387 52 5 1 2445

97,6% 2,1% 0,2% 0,0% 100,0%

2258 46 0 1 2305

98,0% 2,0% 0,0% 0,0% 100,0%

3786 114 9 3909

96,9% 2,9% 0,2% 100,0%

3451 122 6 3579

96,4% 3,4% 0,2% 100,0%

3200 155 7 3362

95,2% 4,6% 0,2% 100,0%

quartiaire sector meting 2004

2007

2010

tertiaire sector meting 2004

2007

2010

secundaire sector meting 2004

2007

2010

sectoren

Hoe dikwijls had u in de afgelopen 12 
maanden op het werk te maken met 

ongewenst seksueel gedrag?

Total
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Tabel 18: Pesten op het werk naar sector 2004-2007-2010 

 

 

 

 

 

 

 

nooit soms vaak altijd

2592 348 66 13 3019

85,9% 11,5% 2,2% 0,4% 100,0%

2167 293 51 7 2518

86,1% 11,6% 2,0% 0,3% 100,0%

1964 270 44 9 2287

85,9% 11,8% 1,9% 0,4% 100,0%

2442 292 57 13 2804

87,1% 10,4% 2,0% 0,5% 100,0%

2153 235 43 9 2440

88,2% 9,6% 1,8% 0,4% 100,0%

2041 228 30 2 2301

88,7% 9,9% 1,3% 0,1% 100,0%

3295 476 119 9 3899

84,5% 12,2% 3,1% 0,2% 100,0%

2937 541 91 8 3577

82,1% 15,1% 2,5% 0,2% 100,0%

2781 482 83 9 3355

82,9% 14,4% 2,5% 0,3% 100,0%

sectoren 

Hoe dikwijls had u in de afgelopen 12 
maanden op het werk te maken met 

pesten?

Total

secundaire sector meting 2004

2007

2010

tertiaire sector meting 2004

2007

2010

quartiaire sector meting 2004

2007

2010


