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Inleiding 

In deze nota wordt een werkbaarheidsprofiel geschetst van de zorgmedewerker. Op basis van 

de data van de werkbaarheidsenquête van 2007 gaan we na op welke wijze de werkbaarheid 

van de job van de ‘zorgmedewerker’ verschilt van andere werknemers in Vlaanderen. In deze 

nota worden de werknemers die als ‘zorgmedewerker’ kunnen geïdentificeerd worden telkens 

vergeleken met de ‘overige’ werknemers uit het databestand-2007 van de werkbaarheidsmoni-

tor.  

 

In de werkbaarheidsmonitor wordt niet expliciet gevraagd of men al dan niet ‘zorgmedewerker’ 

is. De personen die we als zorgmedewerker selecteren zijn gebaseerd op de antwoorden op 

twee verschillende vragen in de enquête. Werknemers die bij de vraag ‘in welke sector werkt 

u?’ de ‘gezondheids- en welzijnzorg’ aanduiden én bij de vraag ‘welke omschrijving past best 

bij uw beroep?’ aankruisen dat zij een ‘zorg- of onderwijsfunctie’ uitvoeren, beschouwen we 

hier als ‘zorgmedewerkers’. Op die manier kunnen 788 (van de 9738) werknemers in het data-

bestand van de meting van 2007 als zorgmedewerker geïdentificeerd worden. De groep ‘ande-

re werknemers’ waarmee de zorgmedewerkers in deze nota vergeleken worden betreft een 

populatie van 8620 eenheden uit het databestand WBM-2007 dat als volgt samengesteld is: 

kortgeschoolde arbeiders (15,6%), geschoolde arbeiders/technici (20,9%), uitvoerend bedien-

den (31%), onderwijsfunctie (10,1%)1, middenkader/professionals (16,6%), kaders/directie 

(5,8%). 

 

Het werkbaarheidsprofiel van de zorgmewerker wordt als volgt in vier rubrieken geschetst: 

1. Werkbaarheidsindicatoren zorgmedewerker versus andere werknemers 

2. Werkbaarheidsgraad zorgmedewerker versus andere werknemers 

3.  Werkbaarheidsrisico’s zorgmedewerker versus andere werknemers 

4. Risicoprofiel zorgmedewerker 

 

In bijlage 1 vergelijken we de zorgmedewerkers en de andere werknemers naar geslacht, 

leeftijd, opleidingsniveau en gezinssituatie. In bijlage 2 vergelijkingen we beide populaties voor 

een reeks bijkomende arbeidsgerelateerde variabelen: organisatiegrootte, aandeel leidingge-

venden, contracttype, werktijden, bijscholing, woon-werkverplaatsingstijd, haalbaarheid pensi-

oenleeftijd, werkloosheidsrisico en ongewenst gedrag op het werk. 

                                                           
1  Stricto sensu gaat het om werknemers die aangeven dat zij een zorg/onderwijsfunctie uitoefenen en niet tot de 

sector ‘welzijnszorg/gezondheidszorg’ behoren. Het betreft 872 werknemers waarvan er 768 aangeven dat ze 
tot de onderwijssector behoren.  
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1.  Werkbaarheidsindicatoren zorgmedewer-
ker /andere werknemers 

In de werkbaarheidsmonitor staan vier facetten van kwaliteit van de arbeid centraal: psychi-

sche vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en werk-privé-balans: 

 

 Psychische vermoeidheid: de mate waarin de door psychosociale arbeidsbelasting opge-
bouwde (mentale) vermoeidheid recuperabel is dan wel leidt tot spanningsklachten en ver-
minderd functioneren.  

 Welbevinden in het werk: de mate waarin men door de aard van de job op het werk be-
trokken is/blijft dan wel gedemotiveerd raakt.  

 Leermogelijkheden: de mate waarin men door formele opleiding en de dagdagelijkse erva-
ring op de werkplek zijn competenties op peil kan houden en verder ontwikkelen.  

  Werk-privébalans: de mate waarin de taakeisen in de werksituatie al dan niet belemme-
rende effecten hebben op de handelingsmogelijkheden in de thuissituatie.  

 

Voor elk van de vier werkbaarheidsaspecten zijn grenzen bepaald die aangeven of de situatie 

al dan niet problematisch is. Problematische en niet-problematische situaties worden als volgt 

benoemd: 

 

 niet problematisch problematisch 

Psychische vermoeidheid geen werkstress werkstress 

Welbevinden in het werk geen motivatieproblemen motivatieproblemen 

Leermogelijkheden voldoende leermogelijkheden onvoldoende leermogelijkheden 

Werk-privé-balans haalbare werk-privé-combinatie problemen werk-privé-combinatie 

 

In de onderstaande figuur vergelijken we de werkbaarheidsindicatoren voor zorgmedewerkers 

en andere werknemers. 
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Figuur 1  Werkbaarheidsindicatoren zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 

2007)  
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Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

(*) significant verschil 

 

Voor ‘werk-privé-balans’ is er geen significant verschil tussen zorgmedewerkers en andere 

werknemers: 

 10,2% van de zorgmedewerkers hebben problemen om werk en privé met elkaar in even-
wicht te brengen. 

 

Voor leermogelijkheden, motivatieproblemen en werkstress zijn er wel significante verschillen 

tussen zorgmedewerkers en andere werknemers.  

 10,9% van de zorgmedewerkers hebben onvoldoende leermogelijkheden. Bij andere werk-
nemers gaat het om een significant hoger aandeel van 20,7%.  

 9,8% van de zorgmedewerkers hebben motivatieproblemen. Bij andere werknemers gaat 
het om een significant hoger aandeel van 18,9%.  

 32,2% van de zorgmedewerkers hebben werkstress. Bij andere werknemers gaat het om 
een significant lager aandeel van 28,6%.  

 

2.  Werkbaarheidsgraad zorgmedewerker/andere 
werknemers 

De werkbaarheidsgraad is als volgt gedefinieerd: 

Het aandeel van de werknemers met een kwaliteitsvolle job op het vlak van zowel werkstress, 

motivatie, leermogelijkheden als de werk-privé-balans.  
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De werkbaarheidsgraad voor de zorgmedewerkers bedraagt in 2007 59,5% en ligt daarmee 

ongeveer 6 procentpunten hoger dan bij andere werknemers. Werkbaar werk wil zeggen dat 

men een job heeft die niet problematisch scoort op het vlak van psychische vermoeidheid, 

welbevinden in het werk, leermogelijkheden en werk-privé-balans. 

 

Figuur 2  Werkbaarheidsgraad zorgmedewerkers versus andere werknemers (WBM 

2007) 
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Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

 

3.  Werkbaarheidsr is ico’s zorgmedewerker /andere 
werknemers 

Eens men de omvang van de werkbaarheidsproblematiek in beeld gebracht heeft, komt ui-

teraard ook de vraag hoe werkbaarheidsproblemen ontstaan, wat een job werkbaar of on-

werkbaar maakt. Het is immers pas door zicht te krijgen op de oorzaken van die problemen 

dat men ook weet waaraan gesleuteld moet worden om de werkbaarheid te verbeteren.  

De Vlaamse werkbaarheidsmonitor peilt daarom ook naar de kernfactoren in de arbeidssituatie 

die de kwaliteit of werkbaarheid van jobs bedreigen of bevorderen. Het gaat om zes werkas-

pecten die we hieronder kort omschrijven: 

 Werkdruk: de mate van arbeidsbelasting vanuit kwantitatieve taakeisen zoals het werkvo-
lume, het werktempo en tijdslimieten.  

 Emotionele belasting: de mate van arbeidsbelasting vanuit contactuele taakeisen (bv. 
contact met klanten, patiënten, medewerkers). 

 Afwisseling in het werk: de mate waarin de functie-inhoud een afwisselend takenpakket 
omvat en beroep doet op de vaardigheden van de werknemer. Bij onvoldoende afwisseling 
spreken we over routinematig werk. 

 Autonomie of zelfstandigheid: de mate waarin werknemers invloed hebben op de plan-
ning en organisatie van hun eigen werk – ‘regelmogelijkheden’. 

zorgmedewerkers andere werknemers 
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 Ondersteuning door de directe leiding: de mate waarin werknemers door hun recht-
streekse chef adequaat gecoacht en sociaal gesteund worden. 

 Arbeidsomstandigheden: mate waarin werknemers blootgesteld worden aan fysische 
inconveniënten in de werkomgeving en lichamelijke belasting. 

 

Ook voor deze zes werkbaarheidsrisico’s zijn grenzen bepaald die aangeven of de situatie al 

dan niet problematisch is. Problematische en niet-problematische situaties worden als volgt 

benoemd: 

 

 niet problematisch problematisch 

Werkdruk geen hoge werkdruk hoge werkdruk 

Emotionele belasting geen emotioneel belastend werk emotioneel belastend werk 

Taakvariatie geen routinematig werk routinematig werk 

Autonomie voldoende autonomie onvoldoende autonomie 

Ondersteuning leiding voldoende steun directe leiding onvoldoende steun directe leiding 

Arbeidsomstandigheden geen belastende arbeidsomstandigheden belastende arbeidsomstandigheden 

 

In de onderstaande figuur vergelijken we de werkbaarheidsrisico’s voor zorgmedewerkers en 

andere werknemers. 

Figuur 3  Werkbaarheidsrisico’s zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 2007)  
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Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

(*)significant verschil 
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Voor belastende arbeidsomstandigheden, autonomie en werkdruk zijn er geen significante 

verschillen tussen zorgmedewerkers en andere werknemers.  

 15% van de zorgmedewerkers werkt onder belastende arbeidsomstandigheden. 

 22,3% van de zorgmedewerkers heeft onvoldoende autonomie in het werk.  

 32,8% van de zorgmedewerkers heeft een job met hoge werkdruk. 

Voor ondersteuning door de leiding, routinematig werk en emotionele belasting zijn er wel 

significante verschillen tussen zorgmedewerkers en andere werknemers. Voor ondersteuning 

door de leiding en routinematig werk is de score gunstiger voor zorgmedewerkers, voor emoti-

onele belasting is dat andersom. 

 12,8% van de zorgmedewerkers krijgt onvoldoende ondersteuning door de directe leiding, 
bij andere werknemers gaat het om 16,4%.  

 17,4% van de zorgmedewerkers heeft een routinematige job, bij andere werknemers betreft 
het 24%.  

 48% van de zorgmedewerkers heeft een emotioneel belastende job, bij andere werknemers 
gaat het om 18,2%.  

 

4.  Risicoprof ie l  voor  de zorgmedewerker  

4 . 1 .  R i s i c o p r o f i e l  v o o r  w e r k s t r e s s  

Werkstress kan uiteraard allerlei oorzaken hebben. Vaak is het werk niet goed georganiseerd, 

verloopt communicatie niet vlot of ontstaan er problemen doordat leidinggevenden hun perso-

neel niet goed aansturen. In de onderstaande grafiek wordt de ‘ernstgraad’ van zes werk-

stressrisico’s in de arbeidssituatie geïllustreerd voor de zorgmedewerkers. Een risico is ernsti-

ger naarmate er meer werknemers mee geconfronteerd worden én er een grotere kans is dat 

werknemers door dit risico werkstressproblemen krijgen. 
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Figuur 4 Werkstress en risico’s in de arbeidssituatie (zorgmedewerker 2007) 
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Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007, Stichting Innovatie & Arbeid 
Leeswijzer: de figuur geeft de ernstgraad weer voor zes risicofactoren voor werkstress. Deze ernstgraad wordt 
door 2 elementen bepaald: 

1. percentage werknemers dat met een risicofactor te maken heeft. Zo zijn er meer zorgmedewerkers met 
emotioneel belastend werk dan er zorgmedewerkers zijn met onvoldoende autonomie. 

2. impact van risicofactor. Zo ligt het werkstressrisico hoger bij hoge werkdruk dan bij routinewerk. 
 

Hoge werkdruk is duidelijk de meest ernstige risicofactor voor werkstress. Hoge werkdruk 

komt niet alleen vaak voor, maar verhoogt ook aanzienlijk de kans op werkstress. Ongeveer 3 

op 10 zorgmedewerkers werken onder hoge werkdruk. Ook de emotionele belasting manifes-

teert zich als een zeer belangrijk risico waar 48% mee geconfronteerd wordt.  

 

4 . 2 .  R i s i c o p r o f i e l  v o o r  m o t i v a t i e p r o b l em e n  

Routinematig werk en een gebrekkige ondersteuning door de directe leiding halen het motiva-

tiepeil sterk naar beneden. Van de zorgmedewerkers heeft 17,4% routinematig werk en krijgt 

12,8% onvoldoende ondersteuning van de directe leiding. Omwille van het groot aantal werk-

nemers dat ermee kampt zijn ook hoge werkdruk en emotionele belasting te vermelden risico-

factoren. Gevarieerd werk en een voldoende ondersteuning door de directe leiding zijn nood-

zakelijke maar geen voldoende voorwaarden om werknemers te motiveren. Wanneer de 

prestatiedruk bepaalde grenzen overschrijdt of de emotionele belasting te zwaar wordt, dan 

breekt ook de motivatieveer.  
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Figuur 5 Motivatieproblemen en risico’s in de arbeidssituatie (zorgmedewerker 

2007) 
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Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007, Stichting Innovatie & Arbeid 
Leeswijzer: de figuur geeft de ernstgraad weer voor zes risicofactoren voor motivatieproblemen. Deze ernstgraad 
wordt door 2 elementen bepaald: 
1. percentage werknemers dat met een risicofactor te maken heeft. Zo zijn er meer zorgmedewerkers met 

onvoldoende autonomie dan er zorgmedewerkers zijn die onvoldoende ondersteund worden door de directe 
leiding. 

2. impact van risicofactor. Zo ligt het risico op motivatieproblemen hoger bij routinewerk dan bij hoge werkdruk. 

 

4 . 3 .  R i s i c o p r o f i e l  v o o r  ‘ o n v o l d o e n d e  l e e r m o g e l i j k h e d e n ’  

Routinematig werk is een belangrijke risicofactor voor problemen op het vlak van leermogelijk-

heden. Dat men van het ‘steeds herhalen van korte, eenvoudige handelingen’ niet veel bijleert 

verrast uiteraard niet. Van alle zorgmedewerkers heeft 17,4% routinematig werk.  
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Figuur 6  Onvoldoende leermogelijkheden en risico’s in de arbeidssituatie (zorg-

medewerker 2007) 
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Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007, Stichting Innovatie & Arbeid 
Leeswijzer: de figuur geeft de ernstgraad weer voor vier risicofactoren voor onvoldoende leermogelijkheden. Deze 
ernstgraad wordt door 2 elementen bepaald: 
1. percentage van werknemers dat met een risicofactor te maken heeft. Zo zijn meer zorgmedewerkers met 

routinematig werk dan er zorgmedewerkers zijn die onvoldoende ondersteund worden door de directe leiding. 
2. impact van risicofactor. Zo ligt het risico op onvoldoende leermogelijkheden hoger bij routinematig werk dan 

bij onvoldoende autonomie. 
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4 . 4 .  R i s i c o p r o f i e l  v o o r  p r o b l em a t i s c h e  w e r k - p r i v é - b a l a n s  

Als we het werk inhoudelijk evalueren dan blijkt werkdruk de belangrijkste risicofactor voor de 

werk-privé-balans. Deze risicofactor komt niet alleen vaak voor, hij verhoogt ook aanzienlijk 

het risico op een onevenwicht in de werk-privé-balans. Ook de emotionele belasting is een 

risicofactor voor de werk-privé-combinatie waar bijna de helft (48%) van de zorgmedewerkers 

geconfronteerd wordt.  

Figuur 7 Problematische werk-privé-balans en risico’s in de arbeidssituatie (zorg-

medewerker 2007) 
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Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007, Stichting Innovatie & Arbeid 
Leeswijzer: de figuur geeft de ernstgraad weer voor vijf risicofactoren voor problemen met de werk-privé-balans. 
Deze ernstgraad wordt door 2 elementen bepaald: 
1. percentage van werknemers dat met een risicofactor te maken heeft. Zo zijn er meer zorgmedewerkers met 

onvoldoende autonomie dan er zorgmedewerkers zijn die onvoldoende ondersteund worden door de directe 
leiding. 

2. impact van risicofactor. Zo ligt het risico op een onevenwichtige werk-privé-balans hoger bij een hoge werk-
druk dan bij onvoldoende autonomie. 
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Bij lage 1  
Zorgmedewerker:  achtergrondkenmerken 

1.  Geslacht  

Tabel 1 Beroepsgroep naar geslacht (WBM 2007) 

 
Chi²=532,223; p=0,000 

88,2% van de zorgmedewerkers zijn vrouwen, bij de andere medewerkers is dat 45,2%.  

 

2.  Leeft i jd  

Tabel 2  Beroepsgroep naar leeftijd (WBM 2007) 

 
Chi²=12,879; p=0,012 

Er is een beperkt maar significant verschil tussen de leeftijdsverdeling van zorgmedewerkers 

versus andere werknemers. 
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3.  Opleidingsniveau 

Tabel 3 Beroepsgroep naar opleidingsniveau (WBM 2007) 

 
Chi²=371,252; p=0,000 

Er is een significant verschil naar opleidingsniveau. De meeste (55,7%) zorgmedewerkers 

hebben een getuigschrift ‘hoger onderwijs korte type’.  

 

4.  Gezinssi tuat ie  

Tabel 4 Beroepsgroep naar gezinssituatie (WBM 2007) 

 
Chi²=48,718; p=0,000 



 

 

15 

Meer dan bij andere werknemers treffen we bij de zorgmedewerkers tweeverdieners met kin-

deren aan (52,5% versus 44,7%) en alleenstaanden met kinderen (6,8% versus 4,4%). 
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Bij lage 2  
Bi jkomende informat ie  over de arbeids-  en organi -
sat iekenmerken van de zorgmedewerker  op basis 
van de werkbaarheidsmonitor  2007 

Op basis van de werkbaarheidsenquête 2007 kan het profiel van de zorgmedewerker verder 

aangevuld worden met een aantal bijkomende gegevens die betrekking hebben op het werk 

van de zorgmedewerker. We vergelijken telkens ook weer met de ‘andere werknemers’. Deze 

gegevens hebben betrekking op: 

 Organisatiegrootte 

 Het aandeel leidinggevenden 

 Contracttype (voltijds/deeltijds) 

 Werktijden (werkuren, overwerk, nachtwerk) 

 Bijscholing 

 Woon-werk verplaatsingstijd 

 Haalbaarheid om tot pensioen te werken 

 De inschatting van het werkloosheidsrisico 

 Ongewenst gedrag op het werk 

 

1.  Organisat iegrootte  

Tabel 7 Organisatiegrootte zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 2007)  

 
 Chi²=54,885; p=0,000 
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In vergelijking met andere werknemers zijn zorgmedewerkers eerder tewerkgesteld in grotere 

(50+) organisaties. 74% van de zorgmedewerkers werkt in een organisatie die 50 of meer 

werknemers tewerkstelt. Bij andere werknemers is dat 62%. 

 

2.  Aandeel  le idinggevende medewerkers 

Tabel 8 Aandeel leidinggevenden zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 

2007)  

 
Chi²=99,349; p=0,000 

Van alle zorgmedewerkers heeft 12% ook leiding over anderen. Bij andere werknemers heeft 

meer dan één op vier (28,7%) leiding over anderen. 

 

3.  Contracttype 

Tabel 9 Contracttype zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 2007)  

 
Chi²=3,346; p=0,067 

 

Zorgmedewerkers verschillen niet significant van andere werknemers met betrekking tot de 

vraag of ze vast dan wel tijdelijk werk hebben. 92,7% van de zorgmedewerkers heeft vast 

werk, 7,3% heeft tijdelijk werk. 
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4.  Werkt i jden 

4 . 1  V o l t i j d s / d e e l t i j d s  

Tabel 10  Voltijds/deeltijds zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 2007)  

 
Chi²=485,371; p=0,000 

Verhoudingsgewijs hebben veel meer zorgmedewerkers een deeltijdse betrekking. Van de 

zorgmedewerkers werkt meer dan de helft (59%) deeltijds: bij 34% gaat het om een deeltijdse 

job van minstens 60% en 25% heeft een ‘kleine’ (< 60%) deeltijdse job. Bij de andere werkne-

mers zien we dat slechts 23% deeltijds werkt. 

Tabel 11 Voltijds/deeltijds naar geslacht zorgmedewerker/andere werknemers 

(WBM 2007)  

 
Vrouw: Chi²=110,676; p=0,000 / Man: Chi²=24,918; p=0,000 
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Tabel 12  Voltijds/deeltijds naar leeftijdsgroep zorgmedewerker/andere werknemers 

(WBM 2007)  

 
16-24: Chi²=27,751; p=0,000 / 25-49: Chi²=411,968; p=0,000 / 50+: Chi²=16,400; p=0,000 

4 . 2  U u r p r e s ta t i e s  p e r  w e e k  

Enquêtevraag:  

Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week voor uw job? (reken alle uren die u voor uw job 

presteert, zowel betaald als onbetaald, zowel thuis als op het werk, louter reistijd niet meere-

kenen) 



 

 

20 

Tabel 13  Wekelijkse uurprestaties zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 

2007)  

 
Chi²=339,405; p=0,000  

Bij de zorgmedewerkers en de andere werknemers is het aandeel dat tussen de 31 en de 38 

uren per week werkt ongeveer gelijk (29%). Bij de zorgmedewerkers werkt 43% minder dan 31 

uren per week, bij de andere werknemers is dat slechts 17%. Bij de andere werknemers is het 

aandeel dat meer dan 38 uur per week werkt veel groter (54% versus 28%). Deze situatie 

reflecteert uiteraard ook het verschil tussen beide groepen met betrekking tot het aandeel dat 

deeltijds werkt. 

 

4 . 3  O v e r w e r k  

Enquêtevragen: 

 Hoe dikwijls doet u overuren? (meer werken dan contractueel voorzien, zowel betaald als 
onbetaald) 
Antwoordcategorieën: altijd/vaak/soms/nooit 
 Subvraag 1 (bij antwoord altijd/vaak/soms): 

Kan u deze overuren doorgaans recupereren? (ja/nee) 
 Subvraag 2 (bij antwoord altijd/vaak/soms): 

Weet u doorgaans tijdig of u zult moeten overwerken? (ja/nee) 

 Hoeveel overuren maakt u gemiddeld per week? (meer werken dan contractueel voorzien, 
zowel betaald als onbetaald. Indien u geen overuren maakt, vul dan OO in). 
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Tabel 14  Overwerk/recuperatie zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 2007)  

 
Chi²=105,259; p=0,000  

De verhouding tussen werknemers die nooit of soms overwerken en werknemers die vaak of 

altijd overwerken is ongeveer dezelfde bij zorgmedewerkers en andere werknemers. 32% van 

de zorgmedewerkers presteert vaak of altijd overwerk en 68% werkt nooit of soms over, bij de 

andere werknemers is dat resp. 35% en 65%. Bij de zorgmedewerkers is het percentage bij de 

overwerkers dat overwerk kan recupereren wel veel groter dan bij andere werknemers (24,6% 

versus 14,5%). 

Tabel 15  Overwerk/tijdig verwittigen zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 

2007)  

 
Chi²=55,004; p=0,000  

Bij zorgmedewerkers en andere werknemers is de groep die vaak of altijd overwerkt ongeveer 

even groot maar bij de zorgmedewerkers is het percentage dat overwerkt zonder tijdig verwit-

tigd te worden veel groter dan bij andere werknemers (23% versus 15,6% bij andere werkne-

mers). 
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Tabel 16  Wekelijks overwerk zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 2007)  

 
Chi²=175,395; p=0,000  

Van de zorgmedewerkers maakt 73% 1 of meer overuren per week. 45% maakt 1 of 2 over-

uren per week, 15,8% presteert 3 à 4 overuren en 12% presteert meer dan 4 overuren per 

week. 
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Tabel 17  Wekelijks overwerk naar arbeidstijd zorgmedewerker/andere werknemers 

(WBM 2007)  

 
Voltijds: Chi²=104,106; p=0,000 

+60%: Chi²=20,387; p=0,000  

-60%: Chi²=50,434; p=0,000  

4 . 4  N a c h t w e r k  

Enquêtevraag: 

Hoe dikwijls komt het voor dat u ’s nachts werkt (tussen 22u ’s avonds en 6u ’s morgens)? 

Antwoordcategorieën: altijd/vaak/soms/nooit (altijd, vaak, soms = nachtwerk) 
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Tabel 18  Nachtwerk zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 2007)  

 
Chi²=79,128; p=0,000  

Verhoudingsgewijs zijn er bij de zorgmedewerkers veel meer werknemers die ’s nachts werken 

dan bij de andere werknemers, het gaat om resp 42,3% en 27,3%. 

 

5.  Bijschol ing 

Tabel 19  Bijscholing zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 2007) 

 
Chi²=284,875; p=0,000  

Bij de zorgmedewerkers volgde 77% een bijscholing of bedrijfstraining voor het werk, bij de 

andere werknemers was dat 54%. 

 

6.  Woon-werk-t i jden 

Enquêtevraag: 

Hoelang bent u normaal onderweg van thuis naar het werk en terug (reken dus heen- en te-

rugreis samen)? Deze vraag gaat enkel over verplaatsingstijd die geen arbeidstijd is. 
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Tabel 20  Woon-werk verplaatsingstijd zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 

2007)  

 
Chi²=52,762; p=0,000  

Verhoudingsgewijs zjin er minder zorgmedewerkers dan andere werknemers met die met lan-

ge verplaatsingstijden te maken hebben. Ongeveer driekwart (76,6%) van de zorgmedewer-

kers is minder dan uur onderweg van en naar het werk.  

 

7.  Haalbaarheid pensioen 

Tabel 21 Haalbaarheid pensioen zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 2007)  

 
Chi²=51,054; p=0,000  

Iets meer dan de helft van de zorgmedewerkers (56,4%) denkt in staat te zijn om de huidige 

job voor te zetten tot het pensioen. Bij andere werknemers is dat meer, met name 67,9%. Een 

grote groep zorgverleners zou zich daar ook toe in staat zien indien het werk aangepast zou 

worden (39%). Een kleine groep (4,6%) denkt niet tot het pensioen te kunnen werken, ook 

niets mits aangepast werk. 
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8.  Inschatt ing werkloosheidsris ico 

Enquêtevraag: 

Hoe groot is de kans dat u in de nabije toekomst werkloos zal worden? 

Tabel 22  Inschatting werkloosheidsrisico zorgmedewerker/andere werknemers 

(WBM 2007)  

 
Chi²=44,103; p=0,000  

Negen op tien (91%) zorgmedewerkers schatten dat het risico om werkloos te worden klein is. 

Bij andere werknemers is dat ongeveer 8 op 10 (81,5%) 

 

9.  Ongewenst  gedrag op het  werk 

Enquêtevraag: 

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

 lichamelijk geweld 

 ongewenst seksueel gedrag 

 pesten 
Antwoordcategorieën: altijd, vaak, soms, nooit 

De antwoordcategorieën zijn als volgt naar drie herleid: frequent (= altijd, vaak), sporadisch = 

soms, nooit. 

We spreken over een ‘confrontatie’ met ongewenst gedrag wanneer de respondent aangeeft 

dat zij/hij frequent of sporadisch te maken had met ongewenst gedrag op het werk. 
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9 . 1  L i c h a m e l i j k  g e w e l d  

Tabel 23  Lichamelijk geweld zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 2007)  

 
Chi²=658,195; p=0,000  

Verhoudingsgewijs werden veel meer zorgmedewerkers (30%) dan andere werknemers (5,2%) 

met lichamelijk geweld geconfronteerd.  

 

9 . 2  O n g e w e n s t  s e k s u e e l  g e d r a g  

Tabel 24  Ongewenst seksueel gedrag zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 

2007)  

 
Chi²=111,888; p=0,000  

Verhoudingsgewijs werden meer zorgmedewerkers (8%) dan andere werknemers (2%) met 

ongewenst seksueel gedrag geconfronteerd. 
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9 . 3  P e s t e n  o p  h e t  w e r k  

Tabel 25  Pesten op het werk zorgmedewerker/andere werknemers (WBM 2007) 

 
Chi²=4,508; p=0,105  

Wat de confrontatie met pestgedrag betreft is er geen significant verschil tussen zorgmede-

werkers en andere werknemers. Ongeveer 5% à 6% werd met pestgedrag geconfronteerd. 


