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Inleiding 

In het Pact 2020 spraken de Vlaamse regering en sociale partners af dat ze er niet enkel willen 

naar streven dat meer mensen op actieve leeftijd volwaardig werk hebben (werkzaamheids-

graad) maar ook dat ook de kwaliteit van het werk (werkbaarheidsgraad) verbetert. Concreet 

doel is dat de werkbaarheidsgraad jaarlijks gemiddeld met minstens 0,5 procentpunt stijgt. Om 

de kwaliteit van het werk of de werkbaarheidsgraad cijfermatig in beeld te brengen ontwikkelde 

de Stichting Innovatie & Arbeid de ‘werkbaarheidsmonitor’. In 2004 werd een eerste meting 

(schriftelijke bevraging) uitgevoerd bij een representatief staal van de Vlaamse werknemers. De 

tweede meting werd uitgevoerd in 2007 en de derde in 2010. 

 

In deze nota brengen we in twee rubrieken de belangrijkste gegevens samen voor de vrouwelij-

ke werknemers. 

 

1. Evolutie werkbaar werk vrouwelijke werknemers 2004-2010 

1.1. De werkbaarheidsknelpunten 2004-2010 

1.2. De werkbaarheidsgraad 2004-2010 

1.3. De werkbaarheidsrisico’s in de arbeidssituatie 2004-2010 

2. Vergelijking werkbaar werk man/vrouw werknemers 2010 

2.1. De werkbaarheidsknelpunten man/vrouw werknemers 2010 

2.2. De werkbaarheidsgraad man/vrouw werknemers 2010 

2.3. De werkbaarheidsrisico’s man/vrouw werknemers 2010 
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In bijlage 1 vergelijken we de mannelijke en vrouwelijke werknemers naar leeftijd, opleidingsni-

veau en gezinssituatie. In bijlage 2 vergelijken we mannen en vrouwen naar beroepsgroep en 

sector. In bijlage 3 vergelijken we beide populaties voor een reeks bijkomende, arbeidsgerela-

teerde variabelen: organisatiegrootte, aandeel leidinggevenden, contracttype, werktijden, bij-

scholing, woon-werkverplaatsingstijd, haalbaarheid pensioenleeftijd, werkloosheidsrisico en on-

gewenst gedrag op het werk. 
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1. Evolutie  werkbaar werk vrouwelijke 
werknemers 2004-2010 

1.1. Werkbaarheidsknelpunten 2004-2010 

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

psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en werk-privé-

balans: 

 Psychische vermoeidheid: de mate waarin de door psychosociale arbeidsbe-

lasting opgebouwde (mentale) vermoeidheid recuperabel is dan wel leidt tot 

spanningsklachten en verminderd functioneren.  

 Motivatie: de mate waarin men door de aard van het werk betrokken is/blijft dan 

wel gedemotiveerd raakt.  

 Leermogelijkheden: de mate waarin men door formele opleiding en de dagda-

gelijkse ervaring 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 

belemmerende effecten hebben op de handelingsmogelijkheden in de thuissitua-

tie.  

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 

 

De onderstaande tabel geeft voor elk van de vier indicatoren de vergelijkende cijfers 

voor 2004-2010. 
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Tabel 1:  werkbaarheidsindicatoren vrouwelijke werknemers (%) 

2004 2010 2004 2010

psychische vermoeidheid 69,8 68,1 30,2 31,9

welbevinden in het werk 83,2 85,0 16,8 15,0

leermogelijkheden 76,3 81,4 23,7 18,6

werk-privé-balans 88,0 89,4 12,0 10,6

niet problematisch problematisch

 

 

In de onderstaande grafiek tonen we voor elk van de vier werkbaarheidsaspecten voor 

welk aandeel de situatie problematisch is in 2010. We vergelijken deze cijfers met deze 

van 2004. 

 

Figuur 1: werkbaarheidsknelpunten vrouwelijke werknemers (%) 
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*= significant verschil 2004/2010 

Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

Het aandeel van de vrouwelijke werknemers met motivatieproblemen daalde 
tussen 2004 en 2010 van 16,8% tot 15%. Het aandeel met onvoldoende leer-
mogelijkheden daalde van 23,7% tot 18,6% en het aandeel dat problemen 
heeft om werk en privé op elkaar af te stemmen daalde van 12% tot 10,6%. 
Voor werkstress is er geen significant verschil tussen 2004 en 2010.
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1.2. Werkbaarheidsgraad 2004-2010 

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.  

 

De werkbaarheidsgraad voor de vrouwelijke werknemers bedraagt 53,1%. Dat bete-

kent dat 53,1% van de vrouwelijke werknermers werk heeft waaraan het kwaliteitslabel 

‘werkbaar werk’ kan worden toegekend. De andere worden in hun job met één of 

meerdere knelpunten geconfronteerd. De werkbaarheidsgraad is niet significant beter 

dan in 2004 (51,4%). 

 

Figuur2: procent van vrouwelijke werknemers met werkbaar werk - met (één 

of meerdere) werkbaarheidsknelpunten, 2004-2010 
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Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 
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1.3. Werkbaarheidsrisico’s 2004-2010 

Eens men de omvang van de werkbaarheidsproblematiek in beeld gebracht heeft, 

komt uiteraard ook de vraag hoe werkbaarheidsproblemen ontstaan, wat een job werk-

baar of onwerkbaar 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 werkbaar-

heid te verbeteren.  

De Vlaamse werkbaarheidsmonitor peilt daarom ook naar de kernfactoren in de ar-

beidssituatie van zelfstandige ondernemers die de kwaliteit van het werk of  de werk-

baarheid bedreigen of bevorderen. Het gaat om zes werkaspecten die we hieronder 

kort omschrijven: 

 Werkdruk: de mate van arbeidsbelasting vanuit kwantitatieve taakeisen zoals 

het werkvolume, het werktempo en tijdslimieten.  

 Emotionele belasting: de mate van arbeidsbelasting vanuit contactuele taakei-

sen (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 planning en organisatie van hun eigen werk – ‘regelmogelijkheden’. 

 Ondersteuning door de directe leiding: de mate waarin werknemers door hun 

rechtstreekse 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 vier 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 

 

De onderstaande tabel geeft voor elk van de vier indicatoren de vergelijkende cijfers 

voor 2004-2010. 
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Tabel 2: werkbaarheidsrisico’s vrouwelijke werknemers (%) 

2004 2010 2004 2010

werkdruk 70,4 69,0 29,6 31,0

emotionele belasting 78,2 77,9 21,8 22,1

taakvariatie 72,5 74,9 27,5 25,1

autonomie 79,5 81,9 20,5 18,1

ondersteuning leiding 85,6 87,2 14,4 12,8

arbeidsomstandigheden 91,4 90,9 8,6 9,1

niet problematisch problematisch

 

 

In de onderstaande figuur tonen we voor elk van deze werkbaarheidsrisico’s voor welk 

aandeel de situatie in 2010 problematisch is. We vergelijken deze cijfers met deze van 

2004. 

 

Figuur 3:  werkbaarheidsrisico’s vrouwelijke werknemers 2004-2010 
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*= significant verschil 2004/2010 

Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

Het percentage vrouwelijke werknemers met routinematig werk daalde tussen 2004 en 
2010 van 27,5% tot 25,1%. Het percentage met een job die onvoldoende autonomie 
biedt daalde van 20,5% tot 18,1% en het percentage dat onvoldoende steun krijgt van 
de directe leiding daalde van 14,4% tot 12,8%. Voor de andere risico’s zijn de verschil-
len tussen 2004 en 2010 statistisch niet significant. 
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2. Vergelijking werkbaar werk man-vrouw, 
werknemers 2010 

2.1. Werkbaarheidsknelpunten man-vrouw, 
werknemers 2010 

Figuur 4:  werkbaarheidsknelpunten man-vrouw werknemers, 2010 (%) 
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* = significant verschil man/vrouw 

Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

 

Op het vlak van leermogelijkheden en werk-privé-balans zijn er geen significante ver-

schillen tussen mannen en vrouwen bij de werknemers. Voor werkstress en motivatie-

problemen is dat wel het geval. Verhoudingsgewijs hebben meer vrouwen (31,9%) dan 

mannen (27,6%) werkstress. Omgekeerd heeft een groter aandeel mannen (18,5%) 

dan vrouwen (15%) motivatieproblemen.  

 

2.2. Werkbaarheidsgraad man-vrouw, werkne-
mers 2010 

De werkbaarheidsgraad voor de vrouwen  bedraagt in 2010 53,1% en ligt daarmee 

lager dan deze voor de mannen (55,6%). Werkbaar werk wil zeggen dat de job niet 
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problematisch scoort op het vlak van psychische vermoeidheid, welbevinden in het 

werk, leemogelijkheden en werk-privé-balans. 

 

Figuur 5: Werkbaarheidsgraad van vrouwelijke versus mannelijke werkne-

mers - 2010 
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Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 
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2.3. Werkbaarheidsrisico’s man-vrouw, werk-
nemers 2010 

Figuur 6:  werkbaarheidsrisico’s man-vrouw, werknemers 2010, (%) 
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* = significant verschil man/vrouw 

Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid 

 

Voor emotionele belasting,  routinematig werk, onvoldoende autonomie, onvoldoende 

steun door de directe leiding en belastende arbeidsomstandigheden zijn er significante 

verschillen tussen mannen en vrouwen: 

- 22,1% van de vrouwen heeft emotioneel belastend werk, bij de mannen is dat 

18,4%. 

- 25,1% van de vrouwen heeft routinematig werk. Bij de mannen is dat 20,2%. 

- 18,1% van de vrouwen heeft onvoldoende autonomie in het werk. Bij de man-

nen is dat 21%. 

- 12,8% van de vrouwen krijgt onvoldoende steun van de directe leiding. Bij de 

mannen is dat 17%. 

- 9,1% van de vrouwen werkt onder belastende arbeidsomstandigheden. Bij de 

mannen is dat 17%. 
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Bijlage 1: Vrouwelijke werknemers naar 
leeftijd, opleiding en gezinssituatie 

 

1. Leeftijd 

Tabel 1 Werknemers,  man/vrouw naar leeftijd (WBM 2010) 

 
Chi²=27,082; p=0,000 

 

Verhoudingsgewijs zijn er meer 50+ers bij de mannen (28,5%) dan bij de vrouwen (24,2%). Bij de 

vrouwen is 43,2% jonger dan 40, bij de mannen is dat 39,4%. 
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2. Opleidingsniveau 

Tabel 2  Werknemers, man/vrouw naar opleidingsniveau (WBM 2010) 

 
Chi²=258,753; p=0,000 

Bij de vrouwelijke werknemers heeft 49,7% een diploma hoger onderwijs of universiteit, bij de man-

nen is dat 37,8%.  

 

3. Gezinssituatie 

Tabel 3 Werknemers, man/vrouw naar gezinssituatie (WBM 2010) 

 
Chi²=270,716; p=0,000 
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Bij de vrouwelijke werknemers zijn er verhoudingsgewijs meer alleenstaanden met kin-

deren (7,6%) dan bij de mannen (2,6%). Bij de mannelijke werknemers leeft 8,1% in 

een gezin met kinderen waarbij de partner geen job heeft. Bij de vrouwelijke werkne-

mers is dat bij 2,7% het geval. 
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Bijlage 2: Vrouwelijke werknemers naar 
beroepsgroep en sector 

 

1. Beroepsgroep 

Tabel 1 Werknemers, man/vrouw naar beroepsgroep (WBM 2010) 

 

Chi²=1578,54; p=0,000 

 

Verhoudingsgewijs zijn er meer vrouwen dan mannen met een zorg- of onderwijsfunc-

tie (29,3% versus 7%) en meer vrouwen dan mannen die werken  als uitvoerend be-

diende (36,7% versus 22,9%). Er zijn er omgekeerd minder die werken als geschoold 

arbeider of technicus (6,2% versus 29,7%) en minder met een (midden)kader- of direc-

tiefunctie (14,7% versus 26,4%). 
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2. Sector 

Tabel 1 Werknemers, man/vrouw naar sector (WBM 2010) 

 

Chi²=1760,29; p=0,000 

De vrouwelijke werknemers zijn verhoudingsgewijs veel sterker aanwezig in het on-

derwjis en de welzijns- en gezondheidssector. 41,2% werkt in een van deze twee sec-

toren, bij de mannen is dat 11,2%.  
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Bijlage 3: bijkomende informatie over de 
arbeids- en organisatiekenmerken 
van de vrouwelijke werknemers op 
basis van de werkbaarheidsmoni-
tor 2010 

Op basis van de werkbaarheidsenquête 2010 kan het profiel van de vrouwelijke werknmemers verder 

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

vrouwelijke werknemers. We vergelijken telkens ook weer met de mannelijke 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. Organisatiegrootte 

Tabel 1 Werknemers, man/vrouw  naar organisatiegrootte (WBM 2010)  

 
 Chi²=68,352; p=0,000 
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Verhoudingsgewijs zijn vrouwen sterker vertegenwoordigd in de kleinere bedrijven of organisaties. Bij 

de vrouwen werkt 39,2% in bedrijven met minder dan 50 werknemers terwijl dat bij de mannen 32,1% 

is.  

 

2. Aandeel leidinggevende medewerkers 

Tabel 2 Werknemers, man/vrouw  naar aandeel leidinggevenden (WBM 2010)  

 

Chi²=444,79; p=0,000 

Verhoudingsgewijs hebben veel meer mannen (36,5%) dan vrouwen (16,6%) een lei-

dinggevende functie of rol in het werk. 

 

3. Contracttype 

Tabel 3 Werknemers, man/vrouw  naar contracttype (WBM 2010)  

 

Chi²=69,286; p=0,000 

 

93% van de vrouwelijke werknemers heeft vast werk en 7% heeft tijdelijk werk. Bij de 

mannen is dat respectievelijk 97% en 3%.   
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4. Werktijden 

4.1 Voltijds/deeltijds 

Tabel 4  Werknemers, man/vrouw  naar werktijd (voltijds/deeltijds) (WBM 2010)  

 

Chi²=1648,743; p=0,000 

Verhoudingsgewijs werken veel meer mannen dan vrouwen voltijds. Het gaat om res-

pectievelijk 91,6% en 52,1%. Bij de vrouwelijke werknemers heeft 30,5% een ‘grote’ 

deeltijdse job en 17,4% een ‘kleine’ deeltijdse job. 

4.2 Uurprestaties per week 

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 meerekenen) 
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Tabel 5  Werknemers, man/vrouw  naar wekelijkse uurprestaties (WBM 2010)  

 

Chi²=1411,66; p=0,000  

Bij de mannen werkt slechts 5,4% max. 30 uren per week, bij de vrouwen is dat 35,3%. 

Bij de mannen werkt 56,4% tussen de 31 en 40 uur per week, bij de vrouwen 46,2%. 

Bij de mannen werkt 38,3% meer dan 40 uur per week, bij de vrouwen 18,5%. Deze 

situatie reflecteert uiteraard ook het verschil tussen beide groepen met betrekking tot 

het aandeel dat deeltijds werkt. 

 

4.3 Overwerk 

Enquêtevragen: 

 Hoe dikwijls doet u overuren? (meer werken dan contractueel voorzien, zowel betaald als onbe-
taald) 
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 6  Werknemers, man/vrouw  naar overwerk/recuperatie (WBM 2010)  

 

Chi²=36,91; p=0,000  

Verhoudingsgewijs zijn er meer mannen dan vrouwen die overuren presteren (met of 

zonder recuperatie). 18,1% van de vrouwen werkt frequent over zonder dat deze over-

uren gerecupereerd worden; 13,7% werkt frequent over en recupereert deze overuren. 

Tabel 7  Werknemers, man/vrouw  naar overwerk/tijdig verwittigen (WBM 2010)  

 

Chi²=47,933; p=0,000  

16,4% van de vrouwen werkt frequent over en wordt hierover tijdig verwittigd; 13,9% 

werkt frequent over zonder hierover tijdig verwittigd te worden. Bij de mannen gaat het 

om respectievelijk 18,2% en 18,6%. 



 

 

 21 

Tabel 8  Werknemers, man/vrouw  naar overuren per week (WBM 2010)  

 

Chi²=310,955; p=0,000  

Van de vrouwelijke werknemers maakt 63,5% 1 of meer overuren per week. 33,4% 

maakt 1 of 2 overuren per week, 12,6% presteert 3 à 4 overuren en 17,6% presteert 

meer dan 4 overuren per week. Voor de mannelijke werknemers bedragen de percen-

tages respectievelijk 71,2%, 25,7%, 12% en 33,5%. 

 

4.4 Nachtwerk 

Enquêtevraag: 

Hoe dikwijls komt het voor dat u ’s nachts werkt (tussen 22u ’s avonds en 6u ’s mor-

gens)? 

Antwoordcategorieën: altijd/vaak/soms/nooit (altijd, vaak, soms = nachtwerk) 

Tabel 9  Werknemers, man/vrouw  naar nachtwerk (WBM 2010)  

 

Chi²=312,565; p=0,000  
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Verhoudingsgewijs zijn er bij de mannen meer werknemers die ’s nachts werken dan 

bij de vrouwen, het gaat om resp 34,7% en 18,1%. 

 

5. Bijscholing 

Tabel 10  Werknemers, man/vrouw  naar bijscholing (WBM 2010) 

 

Chi²=9,848; p=0,002  

Bij de vrouwelijke werknemers volgde 52,3 % een bijscholing of bedrijfstraining voor 

het werk, bij de mannen was dat 48,9%. 

 

6. Woon-werk-tijden 

Enquêtevraag: 

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

en terugreis samen)? Deze vraag gaat enkel over verplaatsingstijd die geen arbeidstijd 

is. 

Tabel 11  Werknemers, man/vrouw  naar verplaatsingstijd woon-werk (WBM 

2010)  

 

Chi²=52,76; p=0,000  
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Verhoudingsgewijs zjin er minder vrouwen dan mannen die met lange verplaatsingstij-

den te maken hebben. Ongeveer 7 op 10 (69,6%) van de vrouwelijke werknemers zijn 

minder dan uur onderweg van en naar het werk. Bij de mannen is dat 63,9%. 

 

7. Haalbaarheid pensioen 

Tabel 12 Werknemers, man/vrouw  naar haalbaarheid pensioen (WBM 2010)  

 

Chi²=31,51; p=0,000  

65,9% van de vrouwelijke werknemers denkt in staat te zijn om de huidige job voor te 

zetten tot het pensioen. Bij de mannen is dat meer, met name 70,9%. Een grote groep 

van de vrouwelijke werknemers zou zich daar ook toe in staat zien indien het werk 

aangepast zou worden (29,3%). Een kleine groep (4,8%) denkt niet tot het pensioen te 

kunnen werken, ook niet mits aangepast werk. 

 

8. Inschatting werkloosheidsrisico 

Enquêtevraag: 

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

Tabel 13  Werknemers, man/vrouw  naar inschatting werkloosheidsrisico (WBM 

2010)  
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Chi²=73,40; p=0,000  

83,5% van de vrouwelijke werknemers schat dat het risico om werkloos te worden erg 

klein of onbestaand is. Bij de mannelijke werknemers is dat 76,4%. 

 

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), spora-

disch (= 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. 

 

9.1 Lichamelijk geweld 

Tabel 14  Werknemers, man/vrouw  naar confrontatie met lichamelijk geweld 

(WBM 2010)  

 

Chi²=20,768; p=0,000  

8,6% van de vrouwelijke werknemers en 6,3% van de mannelijke werknemers werd 

geconfronteerd met lichamelijk geweld. 
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9.2 Ongewenst seksueel gedrag 

Tabel 15  Werknemers, man/vrouw  naar confrontatie met ongewenst seksueel 

gedrag (WBM 2010)  

 

Chi²=89,436; p=0,000  

4,6% van de vrouwelijke werknemers en 1,2% van de mannelijke werknemers werd 

geconfronteerd met ongewenst seksueel gedrag. 

 

9.3 Pesten op het werk 

Tabel 16  Werknemers, man/vrouw  naar confrontatie met pestgedrag op het 

werk (WBM 2010) 

 

Chi²=3,684; p=0,158 

Naar confrontatie met pestgedrag is er geen significant verschil tussen mannen en 

vrouwen. 

 

 

 

Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor op www.werkbaarwerk.be 
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De Vlaamse werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en 

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

Europees Sociaal Fonds 


