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Werkdruk zorgmedewerkers neemt toe 

62,4% van de zorgmedewerkers in Vlaanderen heeft een werkbare job. Dat is meer 
dan andere werknemers in Vlaanderen die vaker een job hebben die minder motive-
rend is en/of minder leerkansen biedt. Voor werkstress is er geen verschil, ongeveer 3 
op 10 heeft stresserend werk. Opvallend is dat de ‘drukke’ jobs bij de zorgmedewer-
kers toegenomen zijn tussen 2004 en 2010. Dat blijkt uit de resultaten van de werk-
baarheidsmonitor van de SERV – Stichting Innovatie & Arbeid. 

Zorgwerk: motiverend, leerrijk…en stresserend 

In 2010 heeft 62,4% van de zorgmedewerkers in Vlaanderen een werkbare job. Dat 

betekent dat hun job ‘groen licht’ krijgt voor werkstress, motivatie, leermogelijkheden 

en werk-privé-balans. In vergelijking met andere werknemers zien we minder 

motivatieproblemen, minder moeilijkheden om werk en privé te combineren en minder 

jobs met onvoldoende leermogelijkheden. De stressproblematiek stelt zich evenwel 

even scherp. Bij ongeveer 3 op 10 zorgjobs is de werkstress problematisch. 

Figuur 1 Werkbaarheidsknelpunten zorgmedewerkers versus andere werkne-

mers in Vlaanderen 2010 (%) 

 

*=significant verschil zorgmedewerkers/andere werknemers 
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Arbeidsbelasting neemt toe 

De werkbaarheidsenquête van de Stichting Innovatie & Arbeid peilt ook naar risico’s in 

de arbeidssituatie die de werkbaarheid van de jobs in het gedrang brengen. Vooral de 

grote groep zorgwerkers die te maken krijgt met hoge werkdruk (36,2%) en emotioneel 

belastend werk (45,6%) valt op. Bovendien gaat het niet in de goede richting. Tussen 

2004 en 2010 is het aandeel dat een hoge werkdruk ondervindt, toegenomen van 

29,9% tot 36,2%. Een directe verklaring is er niet maar het zou kunnen dat de verhou-

ding tussen het werkvolume en de personeelsinzet gestegen is in de zorgsector. 

Figuur 2 Werkbaarheidsknelpunten zorgmedewerkers versus andere werkne-

mers in Vlaanderen 2010 

 

*=significant verschil zorgmedewerkers/andere werknemers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor vindt u op de www.werkbaarwerk.be. De 

documenten kunt u gratis downloaden. Over deze focus vindt u op de website meer in 

de nota ‘Werkbaar werk zorgmedewerker. Werkbaarheidsprofiel van de zorgmedewer-

ker op basis van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2010.’ 

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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