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Inleiding 

Deze nota bespreekt de resultaten van de werkbaarheidsmonitor rond overwerk. In de werk-

baarheidsmonitors van 2004 en 2007 worden een aantal concrete vragen gesteld over het 

overwerk. In 2004 is gevraagd hoe frequent er wordt overgewerkt (nooit, soms, vaak, altijd) en 

of dit overwerk kan worden gerecupereerd. In 2007 worden nog een aantal bijkomende vragen 

gesteld: wordt de werknemer tijdig geïnformeerd over het overwerk en hoeveel overwerk pres-

teert hij gemiddeld per week?  

 

Er zijn verschillende manieren om overwerk in al zijn aspecten te meten. Met de vraagstelling 

van de werkbaarheidsmonitor is gepeild naar frequentie, intensiteit, voorspelbaarheid en mo-

gelijkheid tot recuperatie. Deze invalshoek is interessant omdat zij ons toelaat voor een repre-

sentatief staal van Vlaamse werknemers indicaties te geven over de samenhang tussen over-

werk en werkbaar werk.  

 

Naast deze concrete vragen worden in de werkbaarheidsmonitor aan de respondent een aan-

tal uitspraken met betrekking tot overwerk voorgelegd. De antwoorden geven ons een idee 

over hoe werknemers denken over overwerk.  

 

De nota start met de mening van werknemers over overwerk. Daarna komt de informatie over 

frequentie, intensiteit, voorspelbaarheid en mogelijkheid tot recuperatie van overwerk aan bod. 

Voor drie van de vier aspecten van werkbaar werk1 namelijk psychische vermoeidheid, welbe-

vinden en werk-privébalans, wordt voor 20072 nagegaan of deze samenhangen met overwerk.  

 Is er een relatie tussen overwerk en psychische vermoeidheid? 

 Is er een relatie tussen overwerk en welbevinden? 

 Is er een relatie tussen overwerk en werk-privébalans? 
 

                                                           
1 Meer informatie hierover is te vinden in de methodologische nota beschikbaar op de website 

www.serv.be/werkbaarwerk 
2 De analyse voor 2004 vindt de lezer op de website www.serv.be/werkbaarwerk, R. Bourdeaud’hui, S. Vanderha-

eghe, technische nota werkbaar werk en overwerk, februari 2006;   
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1.  Mening van de Vlaamse werknemers over  over-
werk  

De werkbaarheidsmonitor legt aan de respondenten een vijftal uitspraken voor met betrekking 

tot overwerk. In de vraagstelling worden vijf antwoordmogelijkheden voorzien (helemaal on-

eens, eerder oneens, noch eens/noch oneens, eerder eens, helemaal eens). 

Tabel 1: uitspraken met betrekking tot overwerk, vijdeling (werkbaarheids-

monitor loontrekkenden 2007 ) 

helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens
het is normaal dat er af en toe overgewerkt moet worden 5,4 11,4 19,2 45,3 18,7
regelmatig overwerk moet vermeden worden 3,4 7,3 18,9 41,5 28,7
overwerk kan alleen als het betaald wordt 4,9 11,3 20,1 25,8 38
overwerk kan alleen met inhaalrust 5,1 11,7 27 30,5 25,8
regelmatig overwerken is aantrekkelijk indien er een interessante vergoeding tegenover staat 4,9 9 18,2 32,8 35,1  

In onderstaande tabel reduceren we het aantal antwoordcategorieën tot drie (oneens, neu-

traal, eens). 

Tabel 2: uitspraken met betrekking tot overwerk, driedeling (werkbaarheids-

monitor loontrekkenden 2007 ) 

oneens neutraal eens
het is normaal dat er af en toe overgewerkt moet worden 16,8 19,2 64,1
regelmatig overwerk moet vermeden worden 10,8 18,9 70,2
overwerk kan alleen als het betaald wordt 16,1 20,1 63,8
overwerk kan alleen met inhaalrust 16,8 27 56,3
regelmatig overwerken is aantrekkelijk indien er een interessante vergoeding tegenover staat 13,9 18,2 67,9  
 

Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat een meerderheid van de werknemers het nor-

maal vindt dat ze af en toe moeten overwerken maar tegelijk vinden dat regelmatig overwerk 

moet vermeden worden. Overwerk kan volgens een meerderheid van de werknemers enkel 

indien het betaald wordt /inhaalrust voorzien. Overwerk is volgens de meesten aantrekkelijk 

indien er een interessante vergoeding tegenover staat.  

 

In bijlage 1 wordt de informatie opgesplitst naar de achtergrondvariabelen: geslacht, leeftijd, 

ondernemingsgrootte, sector en jobsoort. Hieruit kunnen we besluiten dat : 
 

 Voor elk van de uitspraken is er een significant verschil tussen mannen en vrouwen. 

Vrouwen zijn het meer eens met de uitspraken dat regelmatig overwerk vermeden 

moet worden en dat overwerk alleen kan met inhaalrust. De mannen zijn het meer 

eens met de drie andere uitspraken: het is normaal dat er af en toe overgewerkt moet 

worden, overwerk kan alleen als het betaald wordt, regelmatig overwerken is aantrek-

kelijk als er een interessante vergoeding tegenover staat. 
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 Voor elk van de uitspraken is het verschil tussen de drie leeftijdsgroepen significant. 

Voor de uitspraak overwerk kan alleen als het betaald wordt is het verschil tussen de 

leeftijdsgroepen het kleinst, voor de uitspraken ‘regelmatig overwerk moet vermeden 

worden’ en ‘regelmatig overwerk is aantrekkelijk indien er een interessant vergoeding 

tegenover staat’ is het verschil tussen de leeftijdsgroepen het grootst. De leeftijds-

groep 16-29 jaar is het meest eens met de uitspraken ‘het is normaal dat er af en toe 

overgewerkt moet worden’ en ‘regelmatig overwerken is aantrekkelijk indien er een in-

teressante vergoeding tegenover staat’. 50+ ers zijn het meest eens met de uitspraak 

‘regelmatig overwerk moet vermeden worden’.  

 

 Behalve voor de uitspraak ‘overwerk kan alleen als het betaald wordt’ is er een signi-

ficant verschil tussen naar ondernemingsgrootte. Werknemers uit kmo’s zijn het meer 

eens met de uitspraken ‘het is normaal dat er af en toe overgewerkt moet worden’ en 

‘regelmatig overwerken is interessant wanneer er een interessante  vergoeding te-

genover staat’. Voor de andere ondernemingen liggen de aandelen van de groep 

‘eens’ hoger voor de uitspraken ‘regelmatig overwerk moet vermeden worden’ en 

‘overwerken kan alleen met inhaalrust’.  

 

 Voor alle uitspraken over overwerk zijn er significante verschillen tussen de sectoren. 

In de secundaire sector zijn de werknemers het meest eens met de uitspraken ‘over-

werk kan alleen als het betaald wordt’ en ‘regelmatig overwerken is aantrekkelijk in-

dien er een interessante vergoeding tegenover staat’. In de tertiaire sector zijn de 

werknemers het meest eens met de uitspraak ‘het is normaal dat er af en toe overge-

werkt moet worden’. In de quartaire sector zijn de werknemers het meest eens met de 

uitspraken ‘regelmatig overwerk moet vermeden worden’ en ’overwerken kan alleen 

met inhaalrust’.  

 

 Voor alle uitspraken over overwerk zijn er significante verschillen tussen de beroeps-

groepen. Bij de (midden)kaders zijn er het meeste werknemers die het normaal vin-

den dat er af en toe overgewerkt moet worden. Werknemers uit de onderwijs/zorg zijn 

het meest eens met de uitspraak ‘regelmatig overwerk moet vermeden worden’. Ar-

beiders zijn het meest eens met de uitspraken ‘overwerk alleen kan als het betaald 

wordt’ en ‘regelmatig overwerk is aantrekkelijk indien er een interessante vergoeding 

tegenover staate. Uitvoerende bedienden zijn het meest eens met de uitspraak ‘over-

werk alleen kan met inhaalrust’.  
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2.  Verspreiding en modal i te i ten van overwerk in  
het  Vlaamse bedri j fs leven 

2 . 1 .  A a n d e e l  o v e r w e r k  

In de werkbaarheidsmonitor wordt aan de respondenten gevraagd “Hoe dikwijls doet u over-

uren? (meer werken dan contractueel voorzien, zowel betaald als onbetaald)”. Het antwoord 

op deze vraag is een vierpuntenschaal van nooit naar altijd. Uit onderstaande tabel blijkt dat in 

de periode 2004-2007 het aandeel loontrekkenden dat regelmatig overwerkt toeneemt. Het 

aandeel werknemers dat regelmatig overwerkt stijgt van 32,5% naar 35,2%. 

Tabel 3: aandeel overwerk (werkbaarheidsmonitor loontrekkenden ) 

 2004   2007  2004 2007 
Nooit 22,6% 20,4% 

geen regelmatig (nooit of soms) 67,5% 64,8% 
Soms 44,8% 44,4% 
vaak  22,6% 24,4% 

regelmatig (vaak of altijd) 32,5% 35,2% 
Altijd 9,9% 10,8% 
 
Totaal 

100,0% 
N=10677 

100,0% 
N=9464 

totaal 100,0% 
N=10677 

100,0% 
N=9464 

Chi²=21,960; p=0,000 (vierdeling)/ Chi²=15,587; p=0,000 (tweedeling) 

 

 

Bijkomend wordt in de werkbaarheidsmonitor gevraagd of de resondenten dit overwerk kunnen 

recupereren3 en of ze tijdig worden geïnformeerd (enkel 2007)4. Er worden twee antwoordmo-

gelijkheden voorzien. In onderstaande tabellen worden de cijfers uit tabel 2 gecombineerd met 

de informatie uit deze bijkomende vragen. Hieruit blijkt dat in de periode 2004-2007 het aantal 

loontrekkenden dat regelmatig overwerkt toeneemt, zowel voor degenen met als degenen 

zonder recuperatie. Ongeveer de helft van de regelmatige overwerkers weten doorgaans tijdig 

of ze zullen moeten overwerken, de andere helft niet.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 In de vragenlijst is expliciet gekozen voor de term recuperatie omdat deze meer dan compensatie geassocieerd 

wordt met recuperatie in de tijd en niet zozeer met financiële compensatie. Ook de zinsformulering ‘kunt u deze 
overuren doorgaans recupereren’ moet dit benadrukken. Meer informatie over de bevraging vindt de lezer in de 
methodologische nota beschikbaar op de website www.serv.be/werkbaarwerk 

4 vraagstelling: ‘weet u doorgaans tijdig of u zult moeten overwerken? Meer informatie over de bevraging vindt de 
lezer in de methodologische nota beschikbaar op de website www.serv.be/werkbaarwerk 
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Tabel 4: aandeel overwerk met of zonder recuperatie (werkbaarheidsmonitor 

loontrekkenden ) 

 2004 2007 
geen regelmatig overwerk ongeacht recuperatie 68,9% 65,4% 
regelmatig overwerk met recuperatie 13,3% 15,3% 
regelmatig overwerk zonder recuperatie 17,8% 19,2% 
Totaal 100,0% 

N=10463 
100,0% 
N=9377 

Chi²=27,994; p=0,000 

Tabel 5: aandeel overwerk al dan niet tijdig geïnformeerd (werkbaarheidsmo-

nitor loontrekkenden ) 

 2007 
geen regelmatig overwerk  66,4% 
regelmatig overwerk tijdig geïnformeerd 17,4% 
regelmatig overwerk niet tijdig geïnformeerd 16,2% 
 
Totaal 

100,0% 
N=9238 

 

2 . 2 .  G e m i d d e l d  a a n t a l  u r e n  

De werkbaarheidsmonitor 2007 vraagt eveneens naar het aantal overuren per week5. Voor de 

regelmatige overwerkers worden in onderstaande tabel de frequenties van het gemiddeld 

aantal overuren per week weergegeven. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat een groot aandeel van 

de regelmatige overwerkers gemiddeld 7 uur of meer per week overwerken. In bijlage 2 vindt 

de lezer deze informatie voor de voltijds werkende. De conclusies zijn analoog met deze voor 

alle Vlaamse werknemers.  

Tabel 6: aandeel regelmatige overwerkers volgens gemiddelde aantal over-

uren per week (werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 2007) 

 n % 
Maximaal 1 uur 177 5,6 
2 overuren 434 13,6 
3-4 overuren 622 19,5 
5-6 overuren 621 19,4 
Vanaf 7 overuren 1340 42,0 
Totaal 3194 100,0% 
 
 

                                                           
5 Hoeveel overuren maakt u gemiddeld per week? (meer werken dan contractueel voorzien, zowel betaald als 

onbetaald) 
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2 . 3 .  I n f o r m a t i e  o v e r w e r k  g e c o mb i n e e r d  

In onderstaande tabel combineren we de informatie over overwerk uit de werkbaarheidsmoni-

tor. We delen de werknemers (n=8708) in op basis van vier criteria: regelmatig overwerk6, al 

dan niet mogelijkheid tot recuperatie, al dan niet tijdig informatie over overwerk en gemiddeld 

aantal overuren per week.  

Tabel 7: combinatie van de variabelen overwerk, recuperatie, informatie over 

overwerk en gemiddelde aantal overuren (WBM,2007) 

 
 

                                                           
6 Aan de groep geen regelmatig overwerk werd de groep werknemers toegevoegd die regelmatig overwerken 

(vaak of altijd op de vraag naar overwerk) maar die gemiddelde één uur of minder per week overwerken.  Het 
gaat over 164 werknemers. 
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Het grootste deel van de werknemers 68,1% doet geen regelmatig overwerk of werkt gemid-

deld maximaal één uur over per week. Bij de regelmatige overwerkers die meer dan één uur 

overwerken per week bestaat de grootste groep uit werknemers die lang overwerken (5 uur of 

meer) en dit overwerk niet kunnen recuperen (7,2% van het totaal). In bijlage 2 is de informatie 

opgenomen voor de deelgroep voltijdse werkenden.  

 

2 . 4 .  O v e r w e r k  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  d e e l g r o e p e n  

In bijlage 3 wordt de informatie over overwerk opgespitst naar geslacht, leeftijd, onderne-

mingsgrootte, beroepsgroep en sector. Een kort overzicht van de bevindingen ziet er als volgt 

uit: 

 naar geslacht kunnen we concluderen dat zowel voor de vrouwen als voor de mannen 

het regelmatig overwerk in de periode 2004-2007 is toegenomen en dat vrouwen min-

der overwerken dan mannen, hun overwerk meer kunnen recupereren en vaker tijdig 

worden verwittigd; 

 voor alle leeftijdsgroepen is er in de periode 2004-2007 een toename van de het aan-

deel regelmatig overwerk, bij de jongste leeftijdcategorie (16-29) is die toename in 

percentage punten het grootst. Oudere werknemers worden doorgaans meer tijdig ge-

ïnformeerd over het overwerk maar presteren gemiddeld meer overuren per week; 

 er is geen significant verschil naar ondernemingsgrootte, zowel voor de kleine onder-

nemingen met minder dan 50 werknemers als voor de grote ondernemingen is het 

aandeel regelmatig overwerk in de periode 2004-2007 toegenomen; 

 er is een duidelijk verschil naargelang het soort job. Ongeschoolde arbeiders werken 

het minst regelmatig over, kaderleden het meest. In de periode 2004-2007 is er enkel 

voor de geschoolde arbeiders en de uitvoerende bedienden sprake van een signifi-

cante toename van het regelmatig overwerk. Bij de ongeschoolde arbeiders komt re-

gelmatig overwerk zonder recuperatie nauwelijks voor, terwijl meer dan 60% van de 

kaderleden dit doen;. 

 het aandeel regelmatig overwerk ligt het laagst in de secundaire sector. Zowel voor 

de secundaire sector als voor de tertiaire sector neemt het aandeel regelmatig over-

werk in de periode 2004-2007 toe. In de quartaire sector is er geen significante evolu-

tie waar te nemen.  
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3.  Relat ie  tussen psychische vermoeidheid en 
overwerk  

3 . 1 .  B i v a r i a t e  v e r b a n d e n  

Is er bij de werknemers die regelmatig overwerken een groter aandeel werknemers met psy-

chische vermoeidheid7? De informatie in onderstaande figuur laat zien dat het aandeel werk-

nemers met problematische psychische vermoeidheid hoger ligt bij degenen die regelmatig 

overwerken. Bij werknemers die regelmatig overwerken zonder recuperatie vinden we het 

grootste aandeel werknemers met psychische vermoeidheid. Het aandeel psychische ver-

moeidheid bij regelmatig overwerk zonder recuperatie is bijna twee keer zo hoog dan het aan-

deel psychische vermoeidheid bij werknemers die niet of niet regelmatig overwerken. 

Figuur 1: overwerk en psychische vermoeidheid (WBM, 2007) 
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Chi²=261,886; p=0,000 

 
 

                                                           
7 Psychische vermoeidheid wordt in de werkbaarheidsmonitor gemeten met behulp van de 11-item schaal herstel-

behoefte uit de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid. Meer informatie hierover is te vinden in de 
nota methodologie beschikbaar op de website www.serv.be/werkbaarwerk. Omdat de Stichting Innovatie & Ar-
beid veel belang hecht aan de leesbaarheid van haar teksten wordt de term psychische vermoeidheid soms 
vervangen door werkstress.  
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Maakt het een verschil voor het aandeel psychische vermoeidheid of werknemers tijdig worden 

verwittigd van het overwerk? De informatie in onderstaande figuur laat zien dat er wel degelijk 

een verschil bestaat tussen werknemers die tijdig geïnformeerd worden over het overwerk 

(33,3%) en deze die onverwacht moeten overwerken (43,3%).  

Figuur 2: (niet) tijdig verwittigen overwerk en psychische vermoeidheid 

(WBM, 2007) 
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Chi²=284,432; p=0,000 
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We kunnen de informatie over ‘overwerk met of zonder recuperatie’ en ‘overwerk al dan niet 

tijdig verwittigen’ combineren voor werknemers die regelmatig overwerken. Uit onderstaande 

figuur blijkt dat de psychische vermoeidheid het hoogst ligt bij die werknemers die hun regel-

matig overwerk niet kunnen recupereren en hierover niet tijdig worden geïnformeerd. Bij die 

werknemers loopt het aandeel psychische vermoeidheid op tot 48,4%.  

 

Figuur 3: regelmatige overwerkers en psychische vermoeidheid, naar 

(niet) tijdig verwittigen en al dan niet recuperatie (WBM, 2007) 
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Chi²=74,218; p=0,000  
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Is er bij de regelmatige overwerkers een verschil op het vlak van psychische vermoeidheid 

naar het aantal overuren dat wordt gepresteerd? Uit onderstaande tabel blijkt dat het aandeel 

werknemers problematisch psychisch vermoeid stijgt met het aantal overuren. Bij werknemers 

die per week gemiddeld zeven uur of meer overwerken loopt het aandeel met psychische ver-

moeidheid op tot meer dan 40%. In bijlage 2 is de informatie opgenomen van de deelgroep 

voltijds werkenden. De resultaten zijn vergelijkbaar.  

Figuur 4: Regelmatige overwerkers en psychische vermoeidheid, naar 

gemiddeld aantal overuren per week (WBM, 2007) 
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Chi²=19,001; p=0,001  
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In onderstaande figuur combineren we voor de regelmatige overwerkers die meer dan één uur 

gemiddeld per week overwerken de informatie over overwerk uit de werkbaarheidsmonitor. 

Voor elk van de combinaties wordt het aandeel problematisch voor psychische vermoeidheid 

weergegeven. 

Het aandeel psychische vermoeidheid ligt het laagst bij die werknemers die 4 uur of minder 

per week overwerken, hierover tijdig geïnformeerd worden en deze overuren kunnen recupere-

ren (25,7%). Dit aandeel ligt niet significant hoger dan het percentage psychische vermoeid-

heid bij de werknemers die niet regelmatig overwerken. Voor alle andere combinaties is het 

verschil met dit aandeel wel significant. Het aandeel loopt op tot bijna 50% voor die werkne-

mers die per week vijf uur of meer overwerken, het overwerk niet kunnen recupereren en niet 

tijdig worden geïnformeerd over het overwerk. De analyse leert dat de context waarbinnen 

overgewerkt wordt belangrijk is voor het effect op de psychische vermoeidheid. Zowel de mo-

gelijkheid tot recuperatie, het tijdig geïnformeerd worden als het aantal overuren spelen een 

rol. De grafiek laat bijvoorbeeld zien dat het aandeel werknemers met psychische vermoeid-

heid voor regelmatige overwerkers8, relatief laag kan blijven wanneer er mogelijkheid is tot 

recuperatie, de werknemers tijdig worden geïnformeerd en het aantal overuren beperkt is. In 

bijlage 2 zijn de resultaten opgenomen van de voltijds werkenden. De bevindingen voor deze 

deelgroep liggen in dezelfde lijn als deze voor alle Vlaamse werknemers.  

                                                           
8 Die gemiddeld per week meer dan één uur overwerken 
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Figuur 5: Regelmatige overwerkers met meer dan één uur overwerk  en 

psychische vermoeidheid, naar recuperatie, (niet) tijdig verwitti-

gen en  gemiddeld aantal overuren per week (WBM, 2007) 
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Chi²=65,973; p=0,000.  

 

3 . 2 .  R e s u l t a t e n  l o g i s t i s c h e  r e g r e s s i e  p s y c h i s c h e  v e r m o e i d -

h e i d   

De resultaten van de logistische regressie zijn in bijlage 4 opgenomen. De bedoeling van deze 

analyse is wat meer inzicht te krijgen in de onderliggende verbanden tussen de achtergrond-

variabelen, de risico-indicatoren en overwerk als verklarende variabelen voor psychische ver-

moeidheid. Vertrekpunt van de analyse is het model voor psychische vermoeidheid beschre-

ven in het informatiedossier: ‘Wat maakt werk werkbaar 2004-20079’. Het model werd 

toegepast op het databestand 2007. De resultaten van het model worden vergeleken met deze 

van het model waarbij ook de informatie over overwerk is opgenomen10·.  

 

Op basis van de vergelijking van beide modellen kunnen we concluderen dat overwerk een 

bijkomende variabele is die psychische vermoeidheid kan verklaren zonder dat dit veel invloed 

heeft op de verklaringskracht van de andere getoetste achtergrondvariabelen en risico’s in de 

                                                           
9 R. Bourdeaud’hui, S. Vanderhaeghe: Wat maakt werk werkbaar 2004-2007? Onderzoek naar de determinanten 

van werkbaar werk op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2007 voor loontrekkenden.  
10 Bij de vergelijking van de twee modellen wordt het aantal waarnemingen constant gehouden. Concreet betekent 

dit dat in het basismodel voor 2007 -dit is zonder informatie over overwerk- de respondenten waarbij de infor-
matie over overwerk ontbreekt niet werden mee opgenomen.  
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arbeidssituatie. Werknemers die regelmatig maar beperkt in tijd (gemiddeld max 4 uur per 

week) overwerken en dit overwerk mogen recuperen, lopen geen bijkomend risico op het vlak 

van psychische vermoediheid. Het grootste risico (hoogste odd’s ratio) vinden we bij werkne-

mers met regelmatig overwerk die hierover niet tijdig verwittigd worden, dat overwerk niet 

kunnen recuperen en waar het overwerk oploopt tot gemiddelde 5 uur per week of meer.  

 

 

3 . 3 .   C o n c l u s i e  p s y c h i s c h e  v e rm o e i d h e id  e n  o v e rw e r k  

Het aandeel werknemers met psychische vermoeidheid ligt hoger bij degenen die regelmatig 

overwerken. De grootste aandelen vinden we bij die werknemers die veel uur overwerken, dit 

niet kunnen recupereren en niet tijdig geïnformeerd worden. Dit betekent dat wanneer over-

werk aan bepaalde voorwaarden voldoet (mogelijkheid tot recuperatie, beperkt aantal uren, 

tijdig geïnformeerd) de effecten van overwerk op psychische vermoeidheid beperkt zijn. 
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4.  Relat ie  tussen welbevinden en overwerk  

4 . 1 .  B i v a r i a t e  v e r b a n d e n  

Is er bij de werknemers die regelmatig overwerken een groter aandeel werknemers met pro-

blemen op het vlak van welbevinden11? De informatie in onderstaande figuur toont dat het 

aandeel werknemers met problemen op het vlak welbevinden lager ligt bij degenen die regel-

matig overwerken.  

Figuur 6: Overwerk en welbevinden problematisch (WBM, 2007) 
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11. Welbevinden in het werk wordt in de werkbaarheidsmonitor gemeten met behulp van de 9-item schaal plezier in 

het werk uit de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid. Meer informatie hierover is te vinden in de 
nota methodologie beschikbaar  op de website www.serv.be/werkbaarwerk. Omdat de Stichting Innovatie & 
Arbeid veel belang hecht aan de leesbaarheid van haar teksten wordt de term welbevinden in het werk soms 
vervangen door motivatie/demotivatie.  | 
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Maakt het een verschil voor het aandeel problemen met welbevinden of werknemers tijdig 

worden verwittigd van het overwerk? De informatie in onderstaande figuur laat zien dat er een 

verschil bestaat tussen werknemers die tijdig geïnformeerd worden over het overwerk (12,4%) 

en deze die onverwacht moeten overwerken (19,3%).  

 

Figuur 7: (niet) tijdig verwittigen overwerk en welbevinden problematisch 

(WBM, 2007) 
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We kunnen de informatie over ‘overwerk met of zonder recuperatie’ en ‘overwerk al dan niet 

tijdig verwittigen’ combineren voor die werknemers die regelmatig overwerken. Uit onder-

staande figuur blijkt dat de groep met problematisch welbevinden relatief het hoogst is bij die 

werknemers die hun overwerk niet kunnen recuperen en niet tijdig worden geïnformeerd. Bij 

die werknemers loopt het aandeel problematisch welbevinden op tot  22%.  

Figuur 8: Regelmatige overwerkers en welbevinden problematisch, naar 

(niet) tijdig verwittigen en al dan niet recuperatie (WBM, 2007) 
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Is er bij de regelmatige overwerkers een verschil op het vlak van problemen met welbevinden 

naar het aantal overuren dat wordt gepresteerd? Uit onderstaande tabel blijkt dat er geen 

sprake is van een significant verschil.  In bijlage 2 zijn de resultaten opgenomen voor de deel-

groep voltijds werkenden. De bevindingen liggen in dezelfde lijn als deze van alle werknemers.   

 

Figuur 9: Regelmatige overwerkers en welbevinden problematisch, naar 

gemiddeld aantal overuren per week (WBM, 2007) 
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In onderstaande figuur combineren we voor de regelmatige overwerkers de informatie over 

overwerk uit de werkbaarheidsmonitor. Voor elk van deze combinaties wordt het aandeel pro-

blematisch welbevinden weergegeven. 

Het aandeel welbevinden problematisch is het hoogst bij die werknemers die niet tijdig verwit-

tigd worden van het overwerk (behalve dan wanneer dit overwerk gerecupereerd kan worden 

en beperkt is in tijd).  De grafiek laat bijvoorbeeld zien dat het aandeel werknemers met pro-

blematisch welbevinden voor overwerkers relatief laag kan blijven wanneer de werknemers 

tijdig worden geïnformeerd.  De resultaten voor de deelgroep voltijders zijn opgenomen in 

bijlage 2. De bevindingen voor deze groep zijn analoog aan deze voor alle Vlaamse werkne-

mers.  
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Figuur 10: regelmatige overwerkers12 en welbevinden problematisch, naar recuperatie, 

(niet) tijdig verwittigen en  gemiddeld aantal overuren per week (WBM, 

2007) 
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4 . 2 .  R e s u l t a t e n  l o g i s t i s c h e  r e g r e s s i e  w e l b e v i n d e n  p r o b l e m a -

t i s c h   

De resultaten van de logistische regressie zijn in bijlage 4 opgenomen. De bedoeling van deze 

analyse is wat meer inzicht te krijgen in de onderliggende verbanden tussen de achtergrond-

variabelen, de risico-indicatoren en overwerk als verklarende variabelen voor problematisch 

welbevinden. Vertrekpunt van de analyse is het model voor welbevinden problematisch be-

schreven in het informatiedossier: ‘Wat maakt werk werkbaar 2004-200713’. Het model werd 

toegepast op het databestand 2007. De resultaten van het model worden vergeleken met deze 

van het model waarbij ook de informatie over overwerk is opgenomen14.   

                                                           
12 Overwerkers zijn hier werknemers die regelmatig overwerken en meer dan één uur per week overwerken (zie 

hiervoor paragraaf 1.3) 
13 R. Bourdeaud’hui, S. Vanderhaeghe: Wat maakt werk werkbaar 2004-2007? Onderzoek naar de determinanten 

van werkbaar werk op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2007 voor loontrekkenden.  
14 Bij de vergelijking van de twee modellen wordt het aantal waarnemingen constant gehouden. Concreet betekent 

dit dat in het model voor 2007 zonder informatie over overwerk de respondenten waarbij de informatie over 
overwerk ontbreekt niet werden mee opgenomen.  
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De oefening die hier werd gemaakt is louter experimenteel omdat de richting van het verband 

tussen overwerk en welbevinden onduidelijk is. Zorgt overwerk (onafhankelijke variabele) op 

zich ervoor dat welbevinden (afhankelijke variabele) minder problematisch wordt of is het net 

andersom, gaan mensen die plezier hebben in het werk vaker overwerken?  

 

Op basis van de vergelijking van beide modellen (waarbij we overwerk als onafhankelijke vari-

abele definiëren) kunnen we concluderen dat overwerk een bijkomende variabele is die welbe-

vinden problematisch kan verklaren, zij het in zeer beperkte mate. Enkel voor de groep ‘re-

gelmatig overwerk, geen recuperatie, tijdig verwittigen, vanaf 5 uur) en voor de groep 

‘regelmatig overwerk, recuperatie, niet tijdig verwittigen vanaf 5 uur’ vinden we een beperkt 

effect op welbevinden problematisch. Voor deze werknemers is het aandeel welbevinden pro-

blematisch kleiner.  
 

 

4 . 3 .   C o n c l u s i e  w e l b e v i n d e n  p ro b l e m a t i s c h  e n  o v e r w e r k  

Het aandeel werknemers met problemen op het vlak welbevinden ligt lager bij werknemers die 

regematig overwerken en hierover tijdig worden geïnformeerd.  
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5.  Relat ie  tussen werk-privébalans en overwerk  

5 . 1 .   B i v a r i a t e  v e r b a n d e n  

Is er bij de werknemers die regelmatig overwerken een groter aandeel met problemen op het 

vlak van werk-privébalans15? Het aandeel werknemers met problemen op het vlak van werk-

privé ligt hoger bij de werknemers die regelmatig overwerkers. Bij werknemers die regelmatig 

overwerken zonder recuperatie vinden we het grootste aandeel werknemers met een proble-

matische werk-privébalans. Het aandeel problematisch werk-privébalans ligt bij de werkne-

mers die hun regemùatog overwerk niet kunnen recupereren meer dan vier keer hoger dan het 

aandeel problematische werk-privébalans bij degenen die niet of niet regelmatig overwerken.  

 

Figuur 11: overwerk (met of zonder recuperatie) en aandeel werknemers 

met problemen in de werk-privécombinatie (WBM, 2007) 
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15 Werk-privébalans werd gemeten met behulp van de 4-item WTI-neg-schaal uit de SWING vragenlijst. Meer 

informatie hierover is te vinden in de methodologische nota beschikbaar op de website 
www.serv.be/werkbaarwerk 
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Maakt het een verschil voor de werk-privébalans als werknemers tijdig worden verwittigd van 

het overwerk? De informatie in onderstaande figuur laat zien dat er wel degelijk een verschil 

bestaat in het aandeel werk-privébalans problematisch tussen werknemers die tijdig geïnfor-

meerd worden over het overwerk (16,6%) en deze die onverwacht moeten overwerken 

(22,6%).  

Figuur 12: (niet) tijdig verwittigen overwerk en werk-privébalans (WBM, 

2007) 
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We kunnen de informatie over ‘overwerk met of zonder recuperatie’ en ‘overwerk al dan niet 

tijdig verwittigen’ combineren voor werknemers die regelmatig overwerken. Uit onderstaande 

figuur blijkt dat het aandeel werk-privébalans problematisch het hoogst ligt bij die werknemers 

die hun overwerk niet kunnen recuperen en niet tijdig worden geïnformeerd. Bij die werkne-

mers loopt het aandeel werknemers met een problematische werk-privébalans op tot meer dan 

een 25%.  

Figuur 13: regelmatige overwerkers en werk-privébalans problematisch , 

naar (niet) tijdig verwittigen en al dan niet recuperatie (WBM, 

2007) 
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Is er bij de regelmatige overwerkers een verschil op het vlak van aandeel werk-privé-balans 

problematisch naar het aantal overuren dat wordt gepresteerd? Uit onderstaande tabel blijkt 

dat het aandeel werknemers met een problematisch werk-privé-balans stijgt met het aantal 

overuren. Bij werknemers die per week gemiddeld zeven uur of meer overwerken loopt het 

aandeel met een problematische werk-privébalans op tot meer dan een kwart van de werkne-

mers. De informatie van de voltijders is in bijlage opgenomen.   

 

Figuur 14: regelmatige overwerkers en werk-privébalans problematisch, 

naar gemiddeld aantal overuren per week (WBM, 2007) 
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In onderstaande tabel combineren we voor de regelmatige overwerkers de informatie over 

overwerk. We delen de werknemers in op basis van vier criteria: regelmatig overwerk16, recu-

peratie, tijdig informatie over overwerk en gemiddeld aantal overuren per week (zie hiervoor 

paragraaf 2.3). In onderstaande figuur wordt voor elk van deze combinaties het aandeel pro-

blematisch voor de werk-privébalans weergegeven. 

Het aandeel werk-privébalans problematisch is het laagst bij die werknemers die gemiddeld 4 

uur of minder per week overwerken, hierover tijdig geïnformeerd worden en deze overuren 

                                                           
16 Aan de groep geen regelmatig overwerk werd de groep werknemers toegevoegd die regelmatig overwerken 

(vaak of altijd op de vraag naar overwerk) maar die gemiddelde één uur of minder per week overwerken. Het 
gaat over 164 werknemers. 
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kunnen recuperen (8%). Dit aandeel ligt niet significant hoger dan het percentage werk-

privébalans problematisch bij de werknemers die niet regelmatig overwerken (5,9%). Voor alle 

andere combinaties is het verschil met dit aandeel wel significant. Het aandeel loopt op tot 

meer dan 30% voor die werknemers die gemiddeld per week vijf uur of meer overwerken, het 

overwerk niet kunnen recuperen en niet tijdig worden geïnformeerd over het overwerk. De 

analyse leert dat de context waarbinnen overgewerkt wordt belangrijk is voor het effect op de 

werk-privébalans. Zowel de mogelijkheid tot recuperatie, het tijdig geïnformeerd worden als 

het aantal overuren spelen een rol. De grafiek laat bijvoorbeeld zien dat het aandeel werkne-

mers met werk-privé problematisch voor overwerkers relatief laag kan blijven wanneer er mo-

gelijkheid is tot recuperatie, de werknemers tijdig worden geïnformeerd en het aantal overuren 

beperkt is.  De informatie over de deelgroep voltijders is opgenomen in bijlage 2. 

 

Figuur 15: regelmatige overwerkers en werk-privébalans problematisch, naar recupe-

ratie, (niet) tijdig verwittigen en  gemiddeld aantal overuren per week 

(WBM, 2007) 
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5 . 2 .  R e s u l t a t e n  l o g i s t i s c h e  r e g r e s s i e  w e r k - p r i v é b a l a n s   

De resultaten van de logistische regressie zijn in bijlage 5 opgenomen. De bedoeling van deze 

analyse is wat meer inzicht te krijgen in de onderliggende verbanden tussen de achtergrond-

variabelen, de risico-indicatoren en overwerk als verklarende variabelen werk-privé-balans. 
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Vertrekpunt van de analyse is het model voor werk-privébalans problematisch beschreven in 

het informatiedossier: ’Wat maakt werk werkbaar 2004-200717’. Het model werd toegepast op 

het databestand 2007. De resultaten van het model worden vergeleken met deze van het mo-

del waarbij ook de informatie over overwerk is opgenomen18.   

 

Op basis van de vergelijking van beide modellen kunnen we concluderen dat overwerk een 

bijkomende variabele is die problemen in de werk-privé-balans kan verklaren zonder dat dit 

veel invloed heeft op de verklaringskracht van de andere getoetste achtergrondvariabelen en 

risico’s in de arbeidssituatie. Wel valt op dat voor de kaderleden in het model waar rekening 

gehouden wordt met de informatie over overwerk het verschil met de referentie (ongeschoolde 

arbeiders) wegvalt. Dit betekent dat de informatie over overwerk ons toelaat de verschillen 

tussen kaders en ongeschoolde arbeiders op het vlak van werk-privébalans te duiden. Enkel 

voor die werknemers die hun overwerk kunnen recuperen en wiens overwerk beperkt blijft in 

de tijd (max 4 uur gemiddeld per week) verschilt de odd’s ratio niet significant. Dit betekent dat 

het effect op de werk-privébalans in vergelijking met werknemers die niet regelmatig overwer-

ken verwaarloosbaar is. De odd’s ratio’s voor werknemers die hun overwerk niet kunnen recu-

peren en gemiddeld vijf uur of meer per week overwerken liggen het hoogst. Deze odd’s liggen 

op hetzelfde niveau als deze voor hoge werkdruk. Dit betekent dat overwerk ongeveer in de-

zelfde mate als werkdruk invloed heeft op de werk-privé-balans.  

 

5 . 3 .  C o n c l u s ie  p r o b l e m a t i s c h  w e r k - p r i v é b a l a n s  

Het aandeel werknemers met problemen op het vlak van werk-privébalans ligt hoger bij de 

werknemers die overwerken. De grootste aandelen vinden we indien het overwerk niet kan 

worden gerecupereerd, de werknemers niet tijdig geïnformeerd worden en er veel uren worden 

overgewerkt. Het aandeel problematisch werk-privébalans ligt bij deze  werknemers meer dan 

vijf keer hoger dan het aandeel problematische werk-privébalans bij degenen die niet overwer-

ken.  

                                                           
17 R. Bourdeaud’hui, S. Vanderhaeghe: Wat maakt werk werkbaar 2004-2007? Onderzoek naar de determinanten 

van werkbaar werk op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2007 voor loontrekkenden.  
18 Bij de vergelijking van de twee modellen wordt het aantal waarnemingen constant gehouden. Concreet betekent 

dit dat in het model voor 2007 zonder informatie over overwerk de responden waarbij de informatie over over-
werk ontbreekt niet werden mee opgenomen.  
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Samenvatting 

Volgens de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007 vindt een meerderheid van de werknemers 

het normaal dat ze af en toe moeten overwerken maar tegelijk vinden ze dat regelmatig over-

werk vermeden moet worden. Overwerk kan volgens een meerderheid van de werknemers 

enkel indien het betaald wordt en/of inhaalrust voorzien en is volgens de meesten aantrekke-

lijk indien er een interessante vergoeding tegenover staat. 
 

Volgens de werkbaarheidsmonitor verricht meer dan 1 op 3 Vlamingen overwerk. Dit aandeel 

is toegenomen in vergelijking met 2004. Deze werknemers presteren vaak meer uren dan 

contractueel voorzien. Meer dan de helft van deze werknemers of 19,2% van de Vlaamse 

loontrekkenden werkt over zonder dit te kunnen recupereren. Uit de analyse blijkt verder dat 

slechts de helft van de overwerkers aangeeft dat zij tijdig geïnformeerd worden over het over-

werk en dat de meerderheid van de overwerkers gemiddeld vijf uur per week of meer overwer-

ken.  

 

In voorliggende nota werd nagegaan in welke mate overwerk de werkbaarheidsknelpunten 

psychische vermoeidheid, welbevinden en werk-privébalans beïnvloedt. Voor de werk-

privébalans is de samenhang het sterkst, het risico op een problematische werk-

privécombinatie verviervoudigt (van 5,8% bij geen regelmatig overwerk naar 25,2% bij over-

werk zonder recuperatie). Voor psychische vermoeidheid zien we ongeveer een verdubbeling 

van het risico (van 23,6% bij geen regelmatig overwerk naar 43,1% bij overwerk zonder recu-

peratie). Bij de regelmatige overwerkers vinden we het kleiner aandeel welbevinden problema-

tisch (van 19,2% bij geen regelmatig overwerk naar 16,1% bij de regelmatige overwerkers 

zonder recuperatie).   

 

Uit de analyse blijkt eveneens dat het ene overwerk, het andere niet is. Indien overwerk kan 

gerecupereerd worden, tijdig wordt aangekondigd en beperkt blijft in aantal uren dan is er een 

kleinere impact op psychische vermoeidheid en werkprivébalans. Zo wees de analyse bijvoor-

beeld uit dat zowel voor werk-privébalans als voor psychische vermoeidheid de werknemers 

die hun overwerk kunnen recuperen, tijdig worden geïnformeerd en een beperkt aantal uren 

overwerk niet significant méér problematisch scoren dan de werknemers die niet regelmatig 

overwerken. Het aandeel werknemers met problemen op het vlak welbevinden lager ligt bij 

werknemers die regelmatig overwerken. Dit is enkel zo wanneer de werknemers hierover tijdig 

geïnformeerd worden.   
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Bijlage 1: Uitspraken rond overwerk naar achtergrondvariabelen 
 

1. Naar geslacht 
 

Tabel 8: mening over uitspraken met betrekking tot overwerk naar geslacht(werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 2007 ) 

oneens neutraal eens oneens neutraal eens
het is normaal dat er af en toe overgewerkt moet worden 16 18,6 65,4 17,5 20 62,6
regelmatig overwerk moet vermeden worden 13 20,9 66,1 8,4 17 74,6
overwerk kan alleen als het betaald wordt 16,4 17,9 65,7 15,9 22,2 61,9
overwerk kan alleen met inhaalrust 19,4 27,4 53,2 13,8 26,4 59,7
regelmatig overwerken is aantrekkelijk indien er een interessante vergoeding tegenover staat 13,3 17,3 69,4 14,6 19,2 66,2

mannen vrouwen

 
 
Voor elk van de uitspraken is er een significant verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn het meer eens met de uitspraken dat regelmatig over-

werk vermeden moet worden en dat overwerk alleen kan met inhaalrust. De mannen zijn het meer eens met de drie andere uitspraken: het is normaal dat 

er af en toe overgewerkt moet worden, overwerk kan alleen als het betaald wordt, regelmatig overwerken is aantrekkelijk als er een interessante vergoe-

ding tegenover staat.  

 

2. Naar leeftijd 
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Tabel 9: mening over uitspraken met betrekking tot overwerk naar leeftijd(werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 2007 ) 

oneens neutraal eens oneens neutraal eens oneens neutraal eens
het is normaal dat er af en toe overgewerkt moet worden 11,3% 17,6% 71,1% 17,3% 20,0% 62,7% 19,9% 18,5% 61,6%
regelmatig overwerk moet vermeden worden 14,1% 24,1% 61,8% 9,9% 19,1% 71,0% 10,0% 14,5% 75,5%
overwerk kan alleen als het betaald wordt 14,3% 21,2% 64,5% 16,2% 20,5% 63,3% 17,4% 17,8% 64,8%
overwerk kan alleen met inhaalrust 16,0% 33,0% 51,0% 16,3% 26,4% 57,2% 18,1% 23,2% 58,7%
regelmatig overwerken is aantrekkelijk indien er een interessante vergoeding tegenover staat 8,0% 15,5% 76,6% 14,3% 18,8% 66,9% 17,9% 19,0% 63,1%

16-29 jaar 30-49 jaar 50-65 jaar

 
 
Voor elk van de uitspraken is het verschil tussen de drie leeftijdsgroepen significant. Voor de uitspraak overwerk kan alleen als het betaald wordt is het 

verschil tussen de leeftijdsgroepen het kleinst, voor de uitspraken ‘regelmatig overwerk moet vermeden worden’ en ‘regelmatig overwerk is aantrekkelijk 

indien er een interessant vergoeding tegenover staat’ is het verschil tussen de leeftijdsgroepen het grootst. De leeftijdsgroep 16-29 jaar zijn het meest 

eens met de uitspraken ‘het is normaal dat er af en toe overgewerkt moet worden’ en ‘regelmatig overwerken is aantrekkelijk indien er een interessante 

vergoeding tegenover staat’. 50+ ers zijn het meest eens met de uitspraak ‘regelmatig overwerk moet vermeden worden’.  

 

3. Naar ondernemingsgrootte 

 

Tabel 10: mening over uitspraken met betrekking tot overwerk naar ondernemingsgrootte (werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 

2007 ) 

oneens neutraal eens oneens neutraal eens
het is normaal dat er af en toe overgewerkt moet worden 15,2% 19,2% 65,6% 17,4% 19,1% 63,5%

regelmatig overwerk moet vermeden worden 12,4% 21,0% 66,5% 9,9% 17,9% 72,2%

overwerk kan alleen als het betaald wordt 15,4% 20,9% 63,7% 16,7% 19,8% 63,5%

overwerk kan alleen met inhaalrust 18,0% 30,1% 51,9% 15,9% 25,3% 58,8%

regelmatig overwerken is aantrekkelijk indien er een interessante vergoeding tegenover staat 12,8% 16,6% 70,6% 14,5% 19,4% 66,0%

minder dan 50 werknemers vanaf 50 werknemers
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Behalve voor de uitspraak ‘overwerk kan alleen als het betaald wordt’ is er een significant verschil tussen naar ondernemingsgrootte. Werknemers uit 

kleine ondernemingen zijn het meer eens met de uitspraken ‘het is normaal dat er af en toe overwerkt worden’ en ‘regelmatig overwerken is interessant 

wanneer er een aantrekkelijke vergoeding tegenover staat’. Voor de andere ondernemingen liggen de aandelen ‘eens’ hoger voor de uitspraken ‘regelma-

tig overwerk moet vermeden worden’ en ‘overwerken kan alleen met inhaalrust’.  

 

4. Naar sector 

 

Tabel 11: mening over uitspraken met betrekking tot overwerk naar sector (werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 2007 ) 

oneens neutraal eens oneens neutraal eens oneens neutraal eens
het is normaal dat er af en toe overgewerkt moet worden 18,9% 20,0% 61,1% 14,0% 18,6% 67,4% 17,0% 18,9% 64,1%
regelmatig overwerk moet vermeden worden 14,1% 21,0% 64,9% 12,2% 20,7% 67,1% 7,7% 16,5% 75,8%
overwerk kan alleen als het betaald wordt 14,8% 16,6% 68,6% 14,9% 19,8% 65,3% 17,5% 22,7% 59,9%
overwerk kan alleen met inhaalrust 19,8% 28,1% 52,1% 17,7% 28,8% 53,4% 13,9% 25,3% 60,8%
regelmatig overwerken is aantrekkelijk indien er een interessante vergoeding tegenover staat 12,0% 16,9% 71,1% 13,0% 16,6% 70,3% 15,7% 20,3% 64,0%

secundaire sector tertiaire sector quartaire sector

 
 
Voor alle uitspraken over overwerk zijn er significante verschillen tussen de sectoren. In de secundaire sector zijn de werknemers het meest eens met de 

uitspraken ‘overwerk kan alleen als het betaald wordt’ en ‘regelmatig overwerken is aantrekkelijk indien er een interessante vergoeding tegenover staat’.  

In de tertiaire sector zijn de werknemers het meest eens met de uitspraak ‘het is normaal dat er af en toe overgewerkt moet worden’. In de quartaire sec-

tor zijn de werknemers het meest eens met de uitspraken ‘regelmatig overwerk moet vermeden worden’ en ‘overwerken kan alleen met inhaalrust’.  

 

5. Naar beroepsgroep 
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Tabel 12: mening over uitspraken met betrekking tot overwerk naar beroepsgroep (werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 2007 ) 

oneens neutraal eens oneens neutraal eens oneens neutraal eens oneens neutraal eens
het is normaal dat er af en toe overgewerkt moet worden 19,3% 23,0% 57,7% 17,9% 20,2% 61,9% 15,7% 19,3% 65,0% 11,0% 11,5% 77,5%

regelmatig overwerk moet vermeden worden 16,0% 24,6% 59,3% 8,7% 17,3% 74,0% 6,4% 14,4% 79,2% 8,8% 15,8% 75,4%

overwerk kan alleen als het betaald wordt 10,3% 14,7% 75,0% 14,6% 20,6% 64,8% 17,0% 24,3% 58,7% 27,4% 24,8% 47,8%

overwerk kan alleen met inhaalrust 16,6% 27,2% 56,2% 14,0% 25,8% 60,2% 13,6% 27,4% 59,0% 23,6% 27,6% 48,7%

regelmatig overwerken is aantrekkelijk indien er een interessante vergoeding tegenover staat 9,7% 15,3% 75,0% 14,0% 18,1% 67,9% 14,1% 21,9% 64,0% 20,1% 20,6% 59,3%

arbeiders uitvoerende bedienden onderwijs/zorg (midden)kader

 
 
Voor alle uitspraken over overwerk zijn er significante verschillen tussen de beroepsgroepen. Bij de (midden)kaders zijn er het meeste werknemers die 

het normaal vinden dat er af en toe overgewerkt moet worden. Werknemers uit de onderwijs/zorg zijn het meest eens met de uitspraak ‘regelmatig over-

werk vermeden moet worden’. Arbeiders zijn het meest eens met de uitspraken ‘overwerk alleen als het betaald wordt’ en ‘regelmatig overwerk aantrek-

kelijk is indien er een interessante vergoeding tegenover staat’. Uitvoerende bedienden zijn het meest eens met de uitspraak ‘overwerk alleen kan met 

inhaalrust’.  
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Bijlage 2: overwerk bij voltijders  
 

1. Cijfers over overwerk bij voltijders 
 

Tabel 13: aandeel regelmatige overwerkers (voltijders) volgens gemiddelde aantal over-

uren per week (werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 2007) 

 n % 
Maximaal 1 overuur 111 4,2 
2 overuren 294 11,1 
3-4 overuren 463 17,5 
5-6 overuren 542 20,5 
Vanaf 7 overuren 1238 46,8 
Totaal 2648 100,0% 

 

Tabel 14: combinatie van de variabelen overwerk, recuperatie, informatie over overwerk 

en gemiddelde aantal overuren voor voltijders (WBM, 2007) 
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2. Overwerk en psychische vermoeidheid bij voltijders 

Figuur 16: Regelmatige overwerkers en psychische vermoeidheid, naar gemiddeld 

aantal overuren per week voor de voltijders (WBM, 2007) 
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Chi²=17,146; p=0,002;  

 

Figuur 17: Regelmatige overwerkers met meer dan één uur overwerk  en psychische 

vermoeidheid, naar recuperatie, (niet) tijdig verwittigen en  gemiddeld aan-

tal overuren per week voor de voltijders WBM, 2007) 
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3. Overwerk en welbevinden problematisch bij voltijders 

Figuur 18: Regelmatige overwerkers en welbevinden problematisch, naar gemiddeld 

aantal overuren per week voor de voltijders (WBM, 2007) 
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Chi²=0,661; p=0,956  

Figuur 19: Regelmatige overwerkers19 en welbevinden problematisch, naar recupera-

tie, (niet) tijdig verwittigen en  gemiddeld aantal overuren per week voor de 

voltijders WBM, 2007) 
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19 Overwerkers zijn hier werknemers die regelmatig overwerken en meer dan één uur per week overwerken (zie 

hiervoor paragraaf 1.3) 
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4. Overwerk en werk-privé problematisch bij voltijders 

Figuur 20: Regelmatige overwerkers en werk-privébalans problematisch, naar gemid-

deld aantal overuren per week voor voltijders (WBM, 2007) 
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Chi²=72,137; p=0,000  

Figuur 21: Regelmatige overwerkers en werk-privébalans problematisch, naar recupe-

ratie, (niet) tijdig verwittigen en  gemiddeld aantal overuren per week voor 

voltijders (WBM, 2007) 
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Bijlage 3: aandeel overwerk naar achtergrondvariabele 

 
1. Naar geslacht 

 

Figuur 22: aandeel overwerk naar geslacht (werkbaarheidsmonitor loontrek-

kenden 2004-2007 ) 
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2004 Chi²=35,987; p=0,000, 2007 Chi²=24,666; p=0,000. 

man Chi²=5,315; p=0,021, vrouw Chi²=9,531; p=0,002. 

 

Het aandeel regelmatig overwerk ligt lager voor de vrouwen. Zowel voor de mannen als voor 

de vrouwen is er een significante toename in de periode 2004-2007.  
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Figuur 23: aandeel overwerk met of zonder recuperatie naar geslacht (werk-

baarheidsmonitor loontrekkenden 2004-2007 ) 
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2004 Chi²=43,951; p=0,000, 2007 Chi²=27,154; p=0,000. 

man Chi²=12,198; p=0,002, vrouw Chi²=15,243; p=0,000. 

 
Het verschil tussen mannen en vrouwen is bij de regelmatige overwerkers meer uitgesproken 

bij de groep die overwerkt zonder recuperatie. Dit aandeel ligt aanzienlijk hoger bij de mannen.  
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Figuur 24:  aandeel overwerk al dan niet tijdig geïnformeerd naar geslacht 

(werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 2007 ) 
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2007 Chi²=29,098; p=0,000. 

 
Mannen worden vaker dan vrouwen niet tijdig verwittigd van het overwerk. 
 

Figuur 25: aandeel regelmatige overwerkers volgens gemiddeld aantal over-

uren per week naar geslacht (werkbaarheidsmonitor loontrek-

kenden 2007 ) 
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2007 Chi²=248,366; p=0,000. 

 
Bij de regelmatige overwerkers is het aandeel werknemers met gemiddeld 7 uur of meer over-

werk per week bijna dubbel zo groot bij de mannen dan bij de vrouwen. 
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Tabel 15: combinatie van variabele overwerk, recuperatie, informatie over 

overwerk en gemiddeld aantal overuren naar geslacht (WBM, 

2007)  

 
2007 Chi²=215,435; p=0,000. 

Vrouw n=4140, man n=4425 
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2. Naar leeftijd 

 

Figuur 26: aandeel overwerk naar leeftijd (werkbaarheidsmonitor loontrek-

kenden 2004-2007 ) 
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2004 Chi²=40,655; p=0,000, 2007 Chi²=46,320; p=0,000. 

14-29 Chi²=8,846; p=0,003, 30-49 Chi²=5,781; p=0,016; 50-65 49 Chi²=5,498; p=0,019 

 

 
Het aandeel regelmatig overwerk ligt het laagst bij de 50-65 jarigen. Voor alle leeftijdsgroepen 

is er in de periode 2004-2007 een toename van het aandeel regelmatig overwerk, bij de jong-

ste leeftijdcategorie is die toename in percentage punten het grootst.   
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Figuur 27: aandeel overwerk met of zonder recuperatie naar leeftijd (werk-

baarheidsmonitor loontrekkenden 2004-2007 ) 
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2004 Chi²=56,487; p=0,000, 2007 Chi²=71,281; p=0,000. 

14-29 Chi²=13,550; p=0,001, 30-49 Chi²=12,147; p=0,002; 50-65 49 Chi²=8,031; p=0,018 

 
Bij de jongste leeftijdsgroep (16-29) zien we vooral een toename van het aandeel werknemers 

met regelmatig overwerk dat kan gerecupereerd worden. 
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Figuur 28:  aandeel overwerk al dan niet tijdig geïnformeerd naar leeftijd 

(werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 2007 ) 
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2007 Chi²=53,887; p=0,000. 

 
De oudste leeftijdscategorie wordt het vaakst tijdig verwittigd over het overwerk.  
 

Figuur 29: aandeel regelmatige overwerkers volgens gemiddeld aantal over-

uren per week naar leeftijd (werkbaarheidsmonitor loontrekken-

den 2007 ) 
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2007 Chi²=28,316; p=0,000. 

 
Bij de regelmatige overwerkers is het aandeel werknemers met gemiddeld 7 uur of meer over-

werk per week het grootst in de oudste leeftijdsgroep. In deze leeftijdgroep werkt bijna 70% 

van de werknemers die regelmatig overwerken gemiddeld 5 uur of meer per week over. In de 

leeftijdsgroep 16-24 is dat bijna 60% van de regelmatige overwerkers.  
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Tabel 16: combinatie van variabele overwerk, recuperatie, informatie over 

overwerk en gemiddeld aantal overuren naar leeftijd (WBM, 

2007) 

 
2007 Chi²=73,508; p=0,000. 

16-29 n=1639, 30-49 n=5097, 50-59 n=1850. 
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3. Ondernemingsgrootte 

 

Figuur 30: aandeel overwerk naar ondernemingsgrootte (werkbaarheidsmoni-

tor loontrekkenden 2004-2007 ) 

68,3 66,8 64,1 65

31,7 33,2 35,9 35

0%

20%

40%

60%

80%

100%

min 50 wkn 
n=4117

vanaf 50 
wkn=6440

min 50 wkn 
n=3414

vanaf 50 wkn 
n=5895

2004 2007

regelmatig overwerk

geen regelmatig overwerk
 

2004 Chi²=2,735; p=0,098, 2007 Chi²=0,844; p=0,358. 

Min 50 wkn Chi²=15,051; p=0,000, vanaf 50 wkn Chi²=4,197; p=0,040;  

 

 
Er is geen verschil naar ondernemingsgrootte. Zowel voor de kleine ondernemingen als voor 

de grote ondernemingen is het aandeel regelmatig overwerk in de periode 2004-2007 toege-

nomen. 
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Figuur 31: aandeel overwerk met of zonder recuperatie naar ondernemings-

grootte (werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 2004-2007 ) 
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2004 Chi²=9,412; p=0,009, 2007 Chi²=5,017; p=0,081. 

Min 50 wkn Chi²=21,416; p=0,000, vanaf 50 wkn Chi²=9,906; p=0,007. 

 
In 2007 is er geen verschil meer vast te stellen naar ondernemingsgrootte. Zowel voor de 

kleine ondernemingen als voor de grotere ondernemingen is er sprake van een toename van 

de aandelen regelmatig overwerk, zowel met als zonder recuperatie.  
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Figuur 32:  aandeel overwerk al dan niet tijdig geïnformeerd naar onderne-

mingsgrootte (werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 2007 ) 
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2007 Chi²=3,329; p=0,189. 

 
Op het vlak van al dan niet tijdig verwittigen is geen verschil merkbaar naar ondernemings-

grootte.  
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Figuur 33: aandeel regelmatige overwerkers volgens gemiddeld aantal over-

uren per week naar ondernemingsgrootte (werkbaarheidsmoni-

tor loontrekkenden 2007 ) 
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2007 Chi²=2,046; p=0,727. 

 
Er is geen verschil naar gemiddeld aantal overuren per week naar ondernemingsgrootte.  
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Tabel 17: combinatie van variabele overwerk, recuperatie, informatie over 

overwerk en gemiddeld aantal overuren naar ondernemings-

grootte (WBM, 2007) 

 
2007 Chi²=11,331; p=0,184. 

Kmo n=3.133; vanaf 50 werknemers n=5447.  
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4. soort job 

 

Figuur 34: aandeel overwerk naar soort job (werkbaarheidsmonitor loontrek-

kenden 2004-2007 ) 
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2004 Chi²=1304,872; p=0,000, 2007 Chi²=972,561; p=0,000. 

Ongeschoolde arbeiders Chi²=0,260; p=0,610, geschoolde arbeiders Chi²=5,791; p=0,016; uitvoerende bediende Chi²=14,577; 

p=0,000; onderwijs/zorg Chi²=0,360; p=0,548, (midden)kader Chi²=0,007; p=0,932; kader Chi²=0,107; p=0,744 

 

 
Er is een duidelijk verschil naargelang het soort job dat de werknemers uitvoeren. Onge-

schoolde arbeiders werken het minst regelmatig over, kaderleden het meest.  In de periode 

2004-2007 is er enkel voor de geschoolde arbeiders en de uitvoerende bedienden sprake van 

een significante toename van het overwerk. 
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Figuur 35: aandeel overwerk met of zonder recuperatie naar soort job (werk-

baarheidsmonitor loontrekkenden 2004-2007 ) 
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2004 Chi²=1975,511; p=0,000, 2007 Chi²=1452,241 p=0,000. 

Ongeschoolde arbeiders Chi²=1,702; p=0,427, geschoolde arbeiders Chi²=9,062; p=0,011; uitvoerende bediende Chi²=20,894; 

p=0,000; onderwijs/zorg Chi²=0,666; p=0,717, (midden)kader Chi²=0,453; p=0,797; kader Chi²=09,130; p=0,010 

 

Er is een duidelijk verschil tussen de verschillende soorten jobs. Vooral op het vlak van regel-

matig overwerk zonder recuperatie zijn de verschillen tussen de beroepsgroepen groot. Bij de 

ongeschoolde arbeiders komt overwerk zonder recuperatie nauwelijk voor, terwijl dit bij de 

kaderleden voorkomt bij meer dan 60% van de werknemers. Voor de geschoolde arbeiders, de 

uitvoerende bedienden en de kaders zien we een significant verschil in de periode 2004-2007. 

Voor de kaderleden is het aandeel regelmatig overwerk zonder recuperatie afgenomen.  
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Figuur 36:  aandeel overwerk al dan niet tijdig geïnformeerd naar soort job 

(werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 2007 ) 
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2007 Chi²=953,816; p=0,000. 

 
Er is een duidelijk verschil naar jobsoort. Vooral kader worden doorgaans niet tijdig geïnfor-

meerd over het overwerk.    

 

Figuur 37: aandeel regelmatige overwerkers volgens gemiddeld aantal over-

uren per week naar soort job (werkbaarheidsmonitor loontrek-

kenden 2007 ) 
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2007 Chi²=409,973; p=0,000. 

 
Er is een verschil naar gemiddeld aantal overuren per week naar soort job. Uitvoerende be-

dienden die regelmatig overwerken hebben de kleinste aandeel ‘vanaf 7 overuren’, de kaders 

het grootste aandeel. Bij deze groep werkt meer dan 70% van de regelmatige overwerkers 

gemiddeld 7 uur of meer over. 
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Tabel 18: combinatie van variabele overwerk, recuperatie, informatie over 

overwerk en gemiddeld aantal overuren naar soort job (WBM, 

2007) 

 
2007 Chi²=1767,119; p=0,000. 

Ongeschoolde arbeiders n=1215, geschoolde arbeiders n=1643; uitvoerende bediende n=2505; onderwijs/zorg n=1449, (mid-

den) kader n=1341; kader n=458. 

 

Bij de kaders vinden we een grote groep werknemers (30%) die regelmatig overwerken, hier-

van niet tijdig geïnformeerd zijn en tegelijk gemiddeld vijf uur of meer per week overwerken.  
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5. Naar sector 

 

Voor onderstaande opsplitsing werden de gegevens voor de primaire sector en deze voor de 

‘andere’ sectoren niet opgenomen.  

 

Figuur 38: aandeel overwerk naar sector (werkbaarheidsmonitor loontrek-

kenden 2004-2007 ) 
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2004 Chi²=72,308; p=0,000, 2007 Chi²=40,936; p=0,000. 

Secundaire sector Chi²=9,062, p=0,003, tertiaire sector Chi²=5,588; p=0,018; quartaire Chi²=0,629; p=0,428. 

 

Het aandeel regelmatig overwerk ligt het laagst in de secundaire sector. Zowel voor de secun-

daire sector als voor de tertiaire sector neemt het aandeel regelmatig overwerk in de periode 

2004-2007 toe. In de quartaire sector is er geen significante evolutie waar te nemen.   
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Figuur 39: aandeel overwerk met of zonder recuperatie naar sector (werk-

baarheidsmonitor loontrekkenden 2004-2007 ) 
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2004 Chi²=76,981; p=0,000, 2007 Chi²=44,261; p=0,000. 

Secundaire sector Chi²=14,366, p=0,001, tertiaire sector Chi²=10,637; p=0,005; quartaire Chi²=2,274; p=0,321. 

 
In de tertiare sector komt regelmatig overwerk zonder recuperatie het meest voor, in de se-

cundaire sector het minst.  
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Figuur 40:  aandeel overwerk al dan niet tijdig geïnformeerd naar sector 

(werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 2007 ) 
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2007 Chi²=39,741; p=0,000. 

 

Er is sprake van een verschil tussen de sectoren. In de secundaire sector komt regelmatig 

overwerk niet tijdig geïnformeerd het minst voor. 
 
 

Figuur 41: aandeel regelmatige overwerkers volgens gemiddeld aantal over-

uren per week naar sector (werkbaarheidsmonitor loontrekken-

den 2007 ) 
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2007 Chi²=105,716; p=0,000. 

 
Bij de regelmatige overwerkers ligt het aandeel werknemers met gemiddeld 7 uur of meer 

overwerk per week lager in de secundaire sector.  
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Tabel 19: combinatie van variabele overwerk, recuperatie, informatie over 

overwerk en gemiddeld aantal overuren naar sector (WBM, 2007) 

 
2007 Chi²=133,244; p=0,000. 

Secundaire sector n=2349, tertiaire sector n=2261; quartaire sector n=3215. 
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Bijlage 4: logistische regressie voor psychische ver-
moeidheid 
 
De bedoeling van onderstaande analyse is wat meer inzicht te krijgen in de onderliggende 

verbanden tussen de achtergrondvariabelen, de risicofactoren in de arbeidssituatie en over-

werk als verklarende variabelen voor psychische vermoeidheid. Vertrekpunt van de analyse is 

het model voor psychische vermoeidheid beschreven in het informatiedossier ‘wat maakt werk 

werkbaar 2004-200720’. Het model werd toegepast op het databestand 2007. De resultaten 

van het model worden vergeleken met deze van het model waarbij ook de informatie over 

overwerk is opgenomen21.  De resultaten van deze analyse zijn louter informatief. 

                                                           
20 R. Bourdeaud’hui, S. Vanderhaeghe: Wat maakt werk werkbaar 2004-2007? Onderzoek naar de determinanten 

van werkbaar werk op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2007 voor loontrekkenden.  
21 Bij de vergelijking van de twee modellen wordt het aantal waarnemingen constant gehouden. Concreet betekent 

dit dat in het model voor 2007 zonder informatie over overwerk de respondenten waarbij de informatie over 
overwerk ontbreekt niet werden mee opgenomen.  
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Tabel 20: logistische regressie voor psychische vermoeidheid 
 odds ratio (meting 

2007 zonder 
overwerkinformatie)

95% 
betrouwbaarheids-

interval

odds ratio (meting 
2007 met 

overwerkinformatie)

95% 
betrouwbaarheids-

interval

Geslacht

man R R
vrouw 1,42*** 1,24 - 1,63 1,47*** 1,27 - 1,70

Dienstomvang

voltijds R R
deeltijds + 60% 1,40* 1,00 - 1,97 1,55* 1,11 - 2,18
deeltijds  - 60% 0,99 0,57 - 1,72 1,1 0,64 - 1,91

Dienstomvang * geslacht

voltijds/man R R
deeltijds + 60% /vrouw 0,60** 0,41 - 0,88 0,58*** 0,39 - 0,85
deeltijds  - 60% /vrouw 0,62 0,34 - 1,13 0,60 0,33 - 1,09

Leeftijd

- 49 j. R R
50 - 54 j. 1,24* 1,05 - 1,47 1,28** 1,08 - 1,52
55 + j. 1,12 0,91 - 1,29 1,18 0,95 - 1,45

Beroepsgroep

ongeschoolde/geoefende arbeider R R
geschoolde arbeider - technicus 0,69*** 0,55 - 0,85 0,70*** 0,57 - 0,86
uitvoerende bedienden 0,94 0,78 - 1,15 0,92 0,76 - 1,12
onderwijs- of zorgfunctie 0,99 0,79 - 1,24 0,91 0,73 - 1,15
middenkader - professional 1,13 0,90 - 1,42 0,97 0,77 - 1,22
kader of directie 1,34 0,99 - 1,79 1,01 0,74 - 1,38

Werkdruk

geen hoge werkdruk R R
hoge werkdruk 3,77*** 3,35 - 4,24 3,45*** 3,06 - 3,90

Emotionele belasting

geen emotioneel belastend werk R R
emotioneel belastend werk 2,31*** 2,01 - 2,65 2,25*** 1,96 - 2,58

Taakvariatie

voldoende R R
onvoldoende 1,25*** 1,09 -1,44 1,32** 1,14 - 1,52

Autonomie

voldoende R R
onvoldoende 1,63*** 1,41 -1,88 1,66*** 1,43 - 1,93

Ondersteuning leiding

voldoende R R
onvoldoende 2,00*** 1,73 - 2,31 1,99*** 1,72 - 2,30

Arbeidsomstandigheden

niet belastend R R
belastend 1,97*** 1,66 - 2,34 2,00*** 1,68 - 2,37

overwerk

geen regelmatig overwerk R
regelmatig overwerk, geen recuperatie, niet tijdig verwittigen, max 4 uur 1,44* 1,03 - 2,00
regelmatig overwerk, geen recuperatie,  tijdig verwittigen, max 4 uur 1,83** 1,24 - 2,69
regelmatig overwerk, recuperatie,  niet tijdig verwittigen, max 4 uur 1,27 0,94 - 1,73
regelmatig overwerk, recuperatie,   tijdig verwittigen, max 4 uur 1,09 0,82 - 1,46
regelmatig overwerk, geen recuperatie, niet tijdig verwittigen, vanaf 5 uur 2,07*** 1,65 - 2,59
regelmatig overwerk, geen recuperatie,  tijdig verwittigen, vanaf 5 uur 1,76*** 1,41 - 2,18
regelmatig overwerk, recuperatie,  niet tijdig verwittigen, vanaf 5 uur 1,54** 1,14 - 2,07
regelmatig overwerk, recuperatie,   tijdig verwittigen, vanaf 5 uur 1,42* 1,05 - 1,90  
 
R = referentiegroep; * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
Modelfit 2007 zonder overwerkinformatie: chi-square: 1485,976, df=18, sig=0,000, N=7.559 
Modelfit 2007 met overwerkinformatie: chi-square: 1548,017, df=26, sig=0,000, N=7.559 
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Leeswijzer: In het model 20007 zonder overwerkinformatie is de kansverhouding ‘psychische vermoeidheid problematisch/niet-
problematisch’ voor vrouwen is 1,42 keer de kansverhouding voor mannen. Het 95% betrouwbaarheidsinterval rond deze odds 
ratio is 1,24-1,63.  
 

Op basis van de vergelijking van beide modellen kunnen we concluderen dat overwerk een 

bijkomende variabele is die psychische vermoeidheid kan verklaren zonder dat dit veel invloed 

heeft op de verklaringskracht van de andere getoetste achtergrondvariabelen en risico’s in de 

arbeidssituatie. Regelmatig overwerk met mogelijkheid tot recuperatie en beperkt in de tijd 

(gemiddeld max 4 uur per week) biedt geen bijkomende verklaringskracht voor psychische 

vermoeidheid.  De hoogste odd’s ratio vinden we bij regelmatig overwerk dat niet gerecupe-

reerd kan worden, waarbij de werknemers niet tijdig verwittigd worden en dat oploopt tot 5 uur 

of meer gemiddeld per week.  
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Bijlage 5: logistische regressie voor welbevinden pro-
blematisch 
 
De bedoeling van onderstaande analyse is wat meer inzicht te krijgen in de onderliggende 

verbanden tussen de achtergrondvariabelen, de risicofactoren in de arbeidssituatie en over-

werk als verklarende variabelen voor problematisch welbevinden . Vertrekpunt van de analyse 

is het model voor welbevinden beschreven in het informatiedossier wat maakt werk werkbaar 

2004-200722. Het model werd toegepast op het databestand 2007. De resultaten van het mo-

del worden vergeleken met deze van het model waarbij ook de informatie over overwerk is 

opgenomen23.  De oefening die hier werd gemaakt is louter experimenteel omdat de richting 

van het verband tussen overwerk en welbevinden onduidelijk is. Zorgt overwerk (onafhankelij-

ke variabele) op zich ervoor dat welbevinden (afhankelijke variabele) minder problematisch 

wordt of is het net andersom, gaan mensen die plezier hebben in het werk vaker overwerken?  
  

                                                           
22 R. Bourdeaud’hui, S. Vanderhaeghe: Wat maakt werk werkbaar 2004-2007? Onderzoek naar de determinanten 

van werkbaar werk op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2007 voor loontrekkenden.  
23 Bij de vergelijking van de twee modellen wordt het aantal waarnemingen constant gehouden. Concreet betekent 

dit dat in het model voor 2007 zonder informatie over overwerk de responden waarbij de informatie over over-
werk ontbreekt niet werden mee opgenomen.  
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Tabel 21: logistische regressie voor welbevinden problematisch 

 odds ratio (meting 
2007 zonder 

overwerkinformatie)

95% 
betrouwbaarheids-

interval

odds ratio (meting 
2007 met 

overwerkinformatie)

95% 
betrouwbaarheids-

interval

Geslacht

vrouw R R
man 1,12 0,95 - 1,33 1,12 0,95 - 1,33

Dienstomvang

voltijds R R
deeltijds + 60% 0,86 0,69 - 1,08 0,84 0,67 - 1,06
deeltijds  - 60% 0,85 0,65 - 1,12 0,82 0,63 - 1,08

Dienstomvang * geslacht

voltijds/vrouw R R
deeltijds + 60% /man 1,87** 1,21 - 2,87 1,84** 1,20 - 2,84
deeltijds  - 60% /man 1,62 0,86 - 3,02 1,59 0,85 - 2,97

Leeftijd

- 39 j. R R
vanaf 40 j. 0,80** 0,70 - 0,92 0,80*** 0,70 - 0,91

Beroepsgroep

ongeschoolde/geoefende arbeider R R
geschoolde arbeider - technicus 0,66*** 0,53 - 0,82 0,66*** 0,53 - 0,82
uitvoerende bedienden 0,84 0,68 - 1,02 0,84 0,69 - 1,03
onderwijs- of zorgfunctie 0,38*** 0,29 - 0,50 0,40*** 0,30 - 0,52
middenkader - professional 0,69** 0,54 - 0,89 0,72** 0,56 - 0,94
kader of directie 0,56** 0,38 - 0,82 0,61** 0,41 - 0,91

Werkdruk

geen hoge werkdruk R R
hoge werkdruk 1,98*** 1,71 - 2,28 2,04*** 1,76 - 2,37

Emotionele belasting

geen emotioneel belastend werk R R
emotioneel belastend werk 1,43*** 1,20 - 1,70 1,45*** 1,22 - 1,72

Taakvariatie

voldoende R R
onvoldoende 3,46*** 2,98 -4,01 3,38*** 2,91 - 3,92

Autonomie

voldoende R R
onvoldoende 1,65*** 1,41 -1,93 1,64*** 1,40 - 1,91

Ondersteuning leiding

voldoende R R
onvoldoende 3,48*** 2,98 - 4,05 3,47*** 2,98 - 4,05

Arbeidsomstandigheden

niet belastend R R
belastend 1,55*** 1,29 - 1,86 1,56*** 1,29 - 1,87

overwerk

geen regelmatig overwerk R
regelmatig overwerk, geen recuperatie, niet tijdig verwittigen, max 4 uur 0,99 0,67 - 1,48
regelmatig overwerk, geen recuperatie,  tijdig verwittigen, max 4 uur 0,54 0,29 - 1,02
regelmatig overwerk, recuperatie,  niet tijdig verwittigen, max 4 uur 0,7 0,47 - 1,04
regelmatig overwerk, recuperatie,   tijdig verwittigen, max 4 uur 0,78 0,54 - 1,11
regelmatig overwerk, geen recuperatie, niet tijdig verwittigen, vanaf 5 uur 1,06 0,81 - 1,40
regelmatig overwerk, geen recuperatie,  tijdig verwittigen, vanaf 5 uur 0,64** 0,47 - 0,88
regelmatig overwerk, recuperatie,  niet tijdig verwittigen, vanaf 5 uur 0,64* 0,44 - 0,94
regelmatig overwerk, recuperatie,   tijdig verwittigen, vanaf 5 uur 0,7 0,48 - 1,02  
 
R = referentiegroep; * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
Modelfit 2007 zonder overwerkinformatie: chi-square: 1324,648, df=17, sig=0,000, N=7.569 
Modelfit 2007 met overwerkinformatie: chi-square: 1347,961, df=25, sig=0,000, N=7.569 
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Leeswijzer: In het model 20007 zonder overwerkinformatie is de kansverhouding ‘welbevinden problematisch/niet-
problematisch’ voor vrouwen is 1,12 keer de kansverhouding voor mannen. Deze odd’s is niet significant. Het 95% betrouw-
baarheidsinterval rond deze odds ratio is 0,95-1,33.  

 
Op basis van de vergelijking van beide modellen kunnen we concluderen dat overwerk een 

bijkomende variabele is die welbevinden –zij het beperkt-  kan verklaren zonder dat dit veel 

invloed heeft op de verklaringskracht van de andere getoetste achtergrondvariabelen en risi-

co’s in de arbeidssituatie. Enkel voor de groep ‘regelmatig overwerk, geen recuperatie, tijdig 

verwittigen, vanaf 5 uur) en voor de groep ‘regelmatig overwerk, recuperatie, niet tijdig verwit-

tigen vanaf 5 uur’ vinden we een beperkt effect op welbevinden problematisch. Voor deze 

werknemers is het aandeel welbevinden problematisch kleiner.  
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Bijlage 6: logistische regressie voor werk-privé-balans 
problematisch 
 
De bedoeling van onderstaande analyse is wat meer inzicht te krijgen in de onderliggende 

verbanden tussen de achtergrondvariabelen, de risicofactoren in de arbeidssituatie en over-

werk als verklarende variabelen voor een problematisch werkprivé-balans . Vertrekpunt van de 

analyse is het model voor werk-privébalans beschreven in het informatiedossier wat maakt 

werk werkbaar 2004-200724. Het model werd toegepast op het databestand 2007. De resulta-

ten van het model worden vergeleken met deze van het model waarbij ook de informatie over 

overwerk is opgenomen25. Deze resultaten van deze analyse zijn louter informatief. 

  

Tabel 22: logistische regressie voor werk-privé-balans problematisch 

 odds ratio (meting 
2007 zonder 

overwerkinformatie)

95% 
betrouwbaarheids-

interval

odds ratio (meting 
2007 met 

overwerkinformatie)

95% 
betrouwbaarheids-

interval

Geslacht
vrouw R R
man 0,63*** 0,51 - 0,76 0,54*** 0,44 - 0,67

Dienstomvang
voltijds R R
deeltijds + 60% 0,64*** 0,50 - 0,83 0,76* 0,58 - 0,98
deeltijds  - 60% 0,31*** 0,21 - 0,46 0,38*** 0,25 - 0,57

Leeftijd
- 39 j. R R
40-54 jaar 0,96 0,80 - 1,16 1,04 0,86 - 1,25
vanf 55 jaar 0,95 0,66 - 1,35 1,01 0,70 - 1,47

ondernemingsdimensie
< 10 werknemers R R
10 - 49 werknemers 1,08 0,81 - 1,45 0,99 0,73 - 1,33
50 - 99 werknemers 0,87 0,62 - 1,21 0,87 0,62 - 1,21
100 - 499 werknemers 0,66** 0,49 - 0,90 0,66* 0,48 - 0,89
> 499 werknemers 0,76 0,56 - 1,02 0,78 0,58 - 1,05

contract
vast R R
tijdelijk 1,52 1,05 - 2,19 1,44 0,99 - 2,01

Beroepsgroep
ongeschoolde/geoefende arbeider R R
geschoolde arbeider - technicus 0,57** 0,41 - 0,81 0,60** 0,42 - 0,84
uitvoerende bedienden 0,76 0,55 - 1,04 0,70* 0,51 - 0,98
onderwijs- of zorgfunctie 0,83 0,59 - 1,18 0,68* 0,47 - 0,97
middenkader - professional 1,23 0,87 - 1,74 0,85 0,59 - 1,22
kader of directie 1,82** 1,21 - 2,76 0,96 0,62 - 1,49

 

                                                           
24 R. Bourdeaud’hui, S. Vanderhaeghe: Wat maakt werk werkbaar 2004-2007? Onderzoek naar de determinanten 

van werkbaar werk op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2007 voor loontrekkenden.  
25 Bij de vergelijking van de twee modellen wordt het aantal waarnemingen constant gehouden. Concreet betekent 

dit dat in het model voor 2007 zonder informatie over overwerk de responden waarbij de informatie over over-
werk ontbreekt niet werden mee opgenomen.  
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 odds ratio (meting 
2007 zonder 

overwerkinformatie)

95% 
betrouwbaarheids-

interval

odds ratio (meting 
2007 met 

overwerkinformatie)

95% 
betrouwbaarheids-

interval

gezinssituatie
alleenstaande,  geen kinderen R R
met partner geen job, geen kinderen 1,13 0,70 - 1,83 1,22 0,75 - 1,99
met partner met job, geen kinderen 1,18 0,89 - 1,58 1,16 0,87 - 1,56
alleenstaande met kinderen 1,5 0,96 - 2,32 1,52 0,97 - 2,38
met partner geen job, met kinderen 1,76** 1,17 - 2,65 1,81** 1,20 - 2,74
tweeverdieners met kinderen 1,52** 1,18 - 1,96 1,52** 1,17 - 1,97

Werkdruk
geen hoge werkdruk R R
hoge werkdruk 4,80*** 4,00 - 5,77 4,00*** 3,32 - 4,83

Emotionele belasting
geen emotioneel belastend werk R R
emotioneel belastend werk 2,90*** 2,42 - 3,49 2,83*** 2,35 - 3,41

Taakvariatie
voldoende R R
onvoldoende 0,68** 0,54 - 0,87 0,75** 0,59 - 0,96

Autonomie
voldoende R R
onvoldoende 1,45** 1,16 - 1,80 1,53*** 1,22 - 1,92

Ondersteuning leiding
voldoende R R
onvoldoende 1,94*** 1,59 - 2,36 1,95*** 1,60 - 2,38

Arbeidsomstandigheden
niet belastend R R
belastend 1,73*** 1,35 - 2,21 1,85*** 1,44 - 2,37

overwerk
geen regelmatig overwerk R
regelmatig overwerk, geen recuperatie, niet tijdig verwittigen, max 4 1,72* 1,11 - 2,67
regelmatig overwerk, geen recuperatie,  tijdig verwittigen, max 4 uur 2,07* 1,22 - 3,51
regelmatig overwerk, recuperatie,  niet tijdig verwittigen, max 4 uur 1,46 0,94 - 2,26
regelmatig overwerk, recuperatie,   tijdig verwittigen, max 4 uur 1,23 0,76 - 1,99
regelmatig overwerk, geen recuperatie, niet tijdig verwittigen, vanaf 5 4,46*** 3,38 - 5,89
regelmatig overwerk, geen recuperatie,  tijdig verwittigen, vanaf 5 uur 3,57*** 2,69 - 4,73
regelmatig overwerk, recuperatie,  niet tijdig verwittigen, vanaf 5 uur 2,41*** 1,64 - 3,53
regelmatig overwerk, recuperatie,   tijdig verwittigen, vanaf 5 uur 2,05*** 1,34 - 3,12  
 
R = referentiegroep; * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
Modelfit 2007 zonder overwerkinformatie: chi-square: 1046,276, df=26, sig=0,000, N=7.311 
Modelfit 2007 met overwerkinformatie: chi-square: 1190,965, df=34, sig=0,000, N=7.311 
Leeswijzer: In het model 20007 zonder overwerkinformatie is de kansverhouding ‘welbevinden problematisch/niet-
problematisch’ voor vrouwen is 1,12 keer de kansverhouding voor mannen. Deze odd’s is niet significant. Het 95% betrouw-
baarheidsinterval rond deze odds ratio is 0,95-1,33.  

 
Op basis van de vergelijking van beide modellen kunnen we concluderen dat overwerk een 

bijkomende variabele is die problemen in de werk-privé-balans kan verklaren zonder dat dit 

veel invloed heeft op de verklaringskracht van de andere getoetste achtergrondvariabelen en 

risico’s in de arbeidssituatie. Wel valt op dat voor de kaderleden in het model waar rekening 

gehouden wordt met de informatie over overwerk het verschil met de referentie (ongeschoolde 

arbeiders) wegvalt. Dit betekent dat de informatie over overwerk ons toelaat de verschillen 

tussen kaders en ongeschoolde arbeiders op het vlak van werk-privébalans te duiden. Enkel 

voor die werknemers die hun overwerk kunnen recuperen en wiens overwerk beperkt blijft in 

de tijd (max 4 uur gemiddeld per week) is de odd’s ratio niet significant (effect op de werk-

privébalans in vergelijking met werknemers die niet regelmatig overwerken is verwaarloos-

baar). De odd’s ratio’s voor werknemers die hun overwerk niet kunnen recuperen en gemid-
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deld vijf uur of meer per week overwerken liggen het hoogst. (3,57 indien de werknemer tijdig 

is verwittigd en 4,46 indien dit niet het geval is). Deze odd’s liggen op het zelfde niveau als 

deze voor hoge werkdruk.  

 

 


