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INLEIDING 
 
Dit onderzoek kadert in een reeks projecten van STV-Innovatie & Arbeid over de invloed 
van de arbeidsorganisatie op het welzijn van de werknemers. De projecten sluiten aan bij de 
welzijnswet van 1996 en CAO 72 over de psychosociale belasting door de arbeid. 
 
Het is de bedoeling om ‘arbeidsorganisatorische’ determinanten van het bedrijfs- en 
personeelsbeleid aan te wijzen die een belangrijke invloed hebben op de arbeidsbeleving 
van de werknemers. Deze determinanten worden onderzocht op basis van een grote survey 
bij de arbeid(st)ers uit de confectiesector en in casestudies in 8 bedrijven. De casestudies 
laten toe om de statistische verbanden in de survey te illustreren. 
 
Voor de screening van de arbeidsbeleving en het welzijn worden bestaande vragenlijsten 
gebruikt, waardoor de resultaten vergeleken kunnen worden met referentiebestanden. 
 
In dit onderzoek wordt het welzijn op het werk ‘gemeten’ met vragen over hoe men zich 
voelt op en na het werk. Dit zijn vragen over spanningen, welbevinden en gezondheid. 
 
Het welzijn op het werk wordt bepaald door de arbeidsbeleving. Dit is de manier waarop 
de werknemer het werk ervaart: de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud, de 
arbeidsrelaties en de arbeidsvoorwaarden.  
 
Deze ‘subjectieve’ ervaring van het werk wordt bepaald door de arbeidsorganisatie. Er 
schuilt een ‘objectieve’ bedrijfsrealiteit achter deze arbeidsbeleving. 
 
Alle bevindingen zijn gebaseerd op zelfrapportering door de werknemers in de survey of 
op gesprekken met deskundigen in de bedrijven van de casestudies. De factoren van 
arbeidsbeleving zijn dus geen exacte metingen, maar veeleer een inschatting van de situatie 
waarbij de invloed van persoonlijke appreciatie nooit ver weg is. Gezien echter de zeer 
hoge respons, gemiddeld 80%, mag worden aangenomen dat deze ‘inschatting’ de reële 
situatie dicht benadert. Naast belevingsvragen werden ook meer ‘meetbare’ factoren van de 
arbeid in de vragenlijst opgenomen. Het gaat om arbeidsorganisatorische kenmerken die 
een invloed uitoefenen op de arbeidsbeleving. 
 
De voorbereidende gesprekken in de bedrijven waren richtinggevend voor het formuleren 
van hypothesen. De bevindingen in de bedrijven worden statistisch getoetst met de 
resultaten van de survey.  
 
De grootschalige enquête steunt op een aselecte steekproef uit het adressenbestand van 
confectiearbeid(st)ers van de RSZ, nl. NACE 1740 en 1810 tot 1830. Enkel de personen 
die in Vlaanderen wonen en in de traditionele confectie werken worden weerhouden. 
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Confectiearbeid(st)ers van fabrikanten van autohoezen worden niet opgenomen in het 
onderzoek. 
 
In de bedrijven van de casestudies wordt de enquête georganiseerd in samenwerking met 
het Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplaats. 
 
Dit rapport is opgebouwd in 5 hoofdstukken.  
 
In een eerste hoofdstuk worden het doel en de uitgangspunten van dit onderzoek 
toegelicht. De onderzoeksmethode, de uitvoering van de survey en de respons worden kort 
besproken. 
 
Het tweede hoofdstuk bevat een sociografisch beeld van de sector. Naast de subsectoren 
en de ondernemingsgrootte wordt ingezoomd op de functies, de genderverschillen, de 
leeftijdopbouw, het opleidingsniveau en de tewerkstellingscontracten.  
 
Hoofdstuk 3 geeft een algemene impressie van de arbeidsbeleving en het welzijn in de 
confectie. Enerzijds wordt een vergelijking gemaakt met andere sectoren, anderzijds 
worden enkel persoonsgebonden kenmerken besproken op hun invloed op de 
arbeidsbeleving en het welzijn. 
 
De kern van het onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 4, waar de invloed van de 
arbeidsorganisatorische kenmerken op de arbeidsbeleving en op het welzijn met de 
resultaten van de survey ondersteund worden. 
 
In hoofdstuk 5 wordt op zoek gegaan naar de kenmerken van het ideaaltypische bedrijf op 
het vlak van kwaliteit van de arbeid. Er worden 10 organisatiesleutels aangereikt om op de 
werkplek de arbeidsbeleving en het welzijn te verbeteren. 
 
Bij dit informatiedossier horen ook 2 afzonderlijke bijlagen. Eén bijlage is speciaal gemaakt 
voor de leden van de Raad van IVOC die dit project als deskundigen begeleid hebben en 
bestaat uit een overzicht van de antwoorden op de vragenlijst. Een tweede bijlage bevat 
vooral achtergrond- en cijfermateriaal om dit informatiedossier overzichtelijk te houden. 
 
Dit informatiedossier is duidelijk bedoeld als naslagwerk. De verschillende hoofdstukken 
kunnen afzonderlijk gelezen worden, maar voor een goed begrip leest u best eerst de 
samenvattingen na elk hoofdstuk. 
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1. UITGANGSPUNTEN VAN HET ONDERZOEK 
 

1.1 Kwaliteit van de arbeid 
 
STV-Innovatie & Arbeid analyseert in haar projecten over welzijn op de werkplek de 
technologie en de organisatie van het werk met het oog op het verbeteren van de kwaliteit 
van de arbeid. 
 

Figuur 1: verbanden tussen organisatiekenmerken, arbeidsbeleving en welzijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STV-Innovatie & Arbeid richt zich op welzijnsbedreigende factoren in de werksituatie, 
zonder dat de ‘belastende’ bronnen in de privé-sfeer ontkend worden. Omdat de 
gemiddelde werknemer in bedrijf A niet significant verschilt van deze in bedrijf B moeten 
echter de verschillen in arbeidsbeleving en welzijn tussen de bedrijven verklaard worden 
door verschillen in de arbeidsorganisatie en de arbeidsvoorwaarden in de ruime zin van het 
woord. 
 
Onderzoek van STV-Innovatie & Arbeid is altijd paritair georganiseerd onder begeleiding 
van vertegenwoordigers van de sociale partners. In dit onderzoek waren dat de leden van 
de Raad van Beheer van IVOC, het paritair fonds voor opleiding en vorming in de 
confectie. Centraal voor SERV/STV-Innovatie & Arbeid staat het bevorderen van het 
sociaal overleg. Met dit onderzoek wordt het thema binnen de confectiesector bestudeerd 
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en wordt tevens concreet meegedacht met de sociale partners over ‘welzijn op het werk’, 
het opzetten en uitbouwen van een welzijnsbeleid in de bedrijven en het ontwikkelen van 
alternatieven.  
 
Dit onderzoek sluit aan bij de welzijnswet van 1996 en CAO 72 over de psychosomatische 
belasting van de arbeid. De bevindingen uit dit onderzoek bieden voor de sector en voor 
de bedrijven relevante informatie om een welzijns- en preventiebeleid op te starten en uit te 
werken. 
 

1.2 De welzijnswet 
 
Volgens de Welzijnswet1 moeten bedrijven naast veiligheid en gezondheid ook oog hebben 
voor de kwaliteit van de arbeid. 
 
“Het welzijn van de werknemer moet worden nagestreefd in alle factoren van de arbeidsomgeving. Hiervoor 
moeten maatregelen genomen worden op 7 domeinen: de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid 
van de werknemer op het werk, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de 
arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen, de invloed van maatregelen met betrekking tot het 
leefmilieu op voorgaande factoren.” 2 
 
De Belgische wetgever heeft met voorgaande omschrijving een zeer ruime invulling geven 
aan de Europese kaderrichtlijn van 1989. De aanpak is preventief, integraal en 
multidisciplinair. Met de omvorming van het ARAB tot de welzijnswet verschoof het 
accent van curatief naar preventief optreden en van veiligheid alleen naar welzijn. Welzijn is 
een koepelbegrip voor ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing van de werkplaatsen en 
maatregelen inzake intern leefmilieu3. De wetgever heeft de invulling met opzet ruim 
gehouden om een brede aanpak op de werkvloer te realiseren. 
 
Reeds zeer veel auteurs hebben een verdere invulling of concretisering uitgewerkt. Het 
schema van Anthony W.K Gaillard4 dient hier als uitgangspunt. Maar zoals Van Orden5 
zegt: of daar nu het label ‘motivatie’, ‘satisfactie’, ‘stress’, ‘welzijn’ of ‘kwaliteit van de arbeid 
aan gekoppeld wordt, lijkt meer een teken van de tijd waarin een instrument gemaakt is dan 
dat het wijst op een wezenlijk inhoudelijk verschil. 
 
In dit onderzoek wordt gekozen voor de term welzijn boven stress omdat enerzijds welzijn 
op het werk meer is dan de afwezigheid van stress, maar anderzijds welzijn ook de ideale 
preventie is om stress te voorkomen. Welzijn gaat over welbevinden op het werk, stress is 

                                                 
1  De olledige tekst is beschikbaar op de website van het federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. http://www.meta.fgov.be/ 

2  DONCEEL, W. / Praktijkgids bij de Welzijnswet / Donceel, W. - Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen 1999.169 p. 

3  Kris De meester / Van stoflong tot muisarm. In Human Resources Magazine, mei 2001. 

4  Gaillard Anthony W.K. / Stress, produktiviteit en gezondheid. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 1996. 

5  Orden van C.Y.D. en Gaillard A.W.K / TOMO: Toetsingslijst Mens & Organisatie. Een instrument voor het inventariseren van psychosociale factoren in de 

werkomgeving. 
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een situatie waarin het individu niet meer kan omgaan met problemen op het werk. In de 
medische wereld wordt stress gemeten aan de hand van klinische kengetallen zoals een 
verhoogde hartslag, zweten enz. Arbeidspsychologen beschrijven stress in termen van 
‘copingsproblemen’6. Arbeidssociologen verbinden welzijn aan arbeidsorganisatorische 
kenmerken, met name de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud, de arbeidsrelaties en 
de arbeidsvoorwaarden. Voor het onderzoek is een selectie gemaakt uit volgende 
arbeidsorganisatorische factoren. 
 

Tabel 1: arbeidsorganisatorische kenmerken 

Lichamelijke belasting Geestelijke belasting Emotionele  
belasting 

Morele belasting 

Van belasting van het welzijn naar werkgebonden oorzaken 

Omstandigheden Inhoud Relaties Voorwaarden 

Aandachtspunten kwaliteit van het  werk. Gaillard Anthony W.K7 

Schadelijke chemische 
stoffen 
Lawaai 

Trillingen 
Onvoldoende verlichting, 
verblinding 
Straling 

Temperatuur, tocht, 
ventilatie en 
luchtvochtigheid 
Slechte werkhouding 

Zwaar werk 
Onvoldoende hygiëne 
Ontbreken van 
hulpmiddelen 

Ontbreken van 
persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Virussen, bacteriën, 
schimmels 

Teveel werk, te hoog 
tempo 
Te moeilijk werk 

Te weinig werk 
Te eenvoudig werk 
Monotoon werk 
Kortcyclisch werk 

Te veel 
verantwoordelijkheden 
Gevaarlijk werk 
Tegenstrijdige 
taakeisen 
Onduidelijke taakeisen 

Slechte wijze van 
leiding geven 
Slechte onderlinge 
relaties op het werk 
Onvoldoende 
sociale 
ondersteuning op 
het werk 
Te weinig 
zeggenschap 
Ongewenste 
intimiteiten 
Discriminatie 

Werk- en rust-
tijdenregeling, 
met name 
ploegendienst 
Lage beloning 
Stukloon, 
premieloon 

Weinig 
loopbaan-
mogelijkheden 
Werken op 
contract 
Werkzekerheid 

Wat voor confectiearbeidsters kwaliteit+ brengt in het werk of juist niet-.8 

Muziek+ 

Tekorten in materiaal of 
machines - 

Gevaarlijke producten- 

Hoog werktempo- 

Aantal stuks is gedaald, 
maar aantal machines 
neemt toe- 

 

Onvoldoende 
opleiding- 

Inzicht en het werk: 
zelf kunnen regelen+ 

Onduidelijke 
instructies - 

Goeie werksfeer* 

Vriendjespolitiek- 

Prettige relaties+ 

Pesten- 

Samenstelling 
en 
verstandhouding 
in team+ 
Meewerkende 
leiding+ 

Informatie over 
planning+ 

Rechtvaardig 
loon/premie+ 

4/5 zonder 
vervanging 
maakt 
werkverdeling 
moeilijk- 

Tijdskrediet+ 

JIT- 

                                                 
6  Gaillard Anthony W.K. / Stress productiviteit en gezondheid. Uitgeverij Nieuwezijds Amsterdam, 1996. 

7 Gaillard Anthony W.K. & Kompier M.A.J. / Werkstress en arbeidsongeschiktheid: preventie en interventie. Uitgeverij Maklu, Menselijke schade, Antwerpen-

Apeldoorn, 1993, blz. 29. 

8 Brainstorm met 25 confectiearbeidsters op een vorming van ACW textiel, 18 mei 2001. uitgangspunt: wat zijn de belangrijkste factoren die het werk onaangenaam 

of juist aangenaam maken? 
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1.3 CAO 72 
 
De CAO 729 die handelt over de psychosociale belasting door het werk moet in dezelfde 
zin geïnterpreteerd worden als de Welzijnswet. Het is een collectieve arbeidsovereenkomst 
die de integratie van het stressbeleid op ondernemingsvlak in het algemene preventiebeleid 
beoogt. In die zin sluit deze CAO aan bij de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en houdt rekening met het 
koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk. Dit koninklijk besluit regelt de Interne en 
Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. 
 
‘Door een groep van werknemers als negatief ervaren toestand die gepaard gaat met klachten of disfunctioneren in 
lichamelijk, psychisch en/of sociaal opzicht en die het gevolg is van het feit dat werknemers niet in staat zijn om aan 
de eisen en verwachtingen die hen vanuit de werksituatie gesteld worden te voldoen. De definitie van het begrip "stress" 
in deze collectieve arbeidsovereenkomst is geïnspireerd op de omschrijving, die er door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WGO) aan gegeven wordt, met dien verstande dat de term "persoon" door  "een groep van werknemers" wordt 
vervangen.’CAO 72. Hfdst. 1 artikel 1. 
 
Focussen op de ‘werkgebonden’ factoren die een rol spelen bij het ervaren van stress, 
betekent niet het ontkennen dat stress zou kunnen ontstaan vanuit de privé-sfeer of dat 
stress ‘persoonsgebonden’ zou zijn. Dit is zeker zo en wellicht is er een wisselwerking 
tussen ‘stressoren’ in de privé-sfeer en stressoren in het werk, al of niet versterkt door de 
persoonlijkheidskenmerken. De welzijnswet en CAO 72 verplichten echter te zoeken naar 
concrete arbeidsorganisatorische kenmerken van de werkplek die een invloed uitoefenen 
op de ervaren stress en het welzijn van de werknemers. 
 
Over het belang van een goede werkplek verscheen recent ‘Beter, leuker, slimmer. De 
uitdaging van stress’10.  Naast aandacht voor de negatieve invloed van stress op de 
prestaties in een bedrijf in het algemeen en op de productiviteit in het bijzonder, wordt 
vooral positief geargumenteerd. Want werken aan het welzijn is beter, leuker en slimmer. 
Cary L. Cooper is een autoriteit op het vlak van arbeid en stress. 
 
Het idee is dat een en ander zo moet zijn georganiseerd, dat de werknemers op een vanzelfsprekende en 
aangename wijze hun hoofd bij hun werk kunnen houden. 
Doel: grotere effectiviteit en betere kwaliteit van de productie, meer plezier en motivatie, meer creativiteit en 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
Middel: scheppen van betere werkvormen en werkomgevingen. 
 
Dit STV-onderzoek moet een aanzet geven tot het ondersteunen van een welzijnsbeleid in 
de confectiesector. 

                                                 
9  CAO’s http://www.cnt-nar.be/ 

10  Schabracq J. Marc, Cooper L. Cary & Maanen van J. David / Beter, leuker, slimmer. De uitdaging van stress.Scriptum Management, Lannoo 2001. 
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1.4 Operationalisering van de begrippen 
 
Welzijn 
 
Het welzijn op het werk bevat vragen over de gezondheid, vragen over het welbevinden 
van de werknemer en vragen over de 'spanning' ten gevolge van het werk. Hiervoor zijn de 
schalen van de VBBA, Vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid, gebruikt. In 
bijlage vindt u een nota over dit instrument. Bijlage 1: VBBA methodologie. 
 
Gezondheid 
Met een selectie uit werkgebonden psychomedische klachten worden de psychosomatische 
gezondheidsklachten nagegaan. 
 
Welbevinden op het werk 
Heeft de werknemer nog plezier in het werk? Voelt hij zich betrokken bij de organisatie of 
denk hij aan veranderen van baan? Deze vragen gaan na hoe de werknemer zich voelt op 
de werkplek. 
 
Spanningen door het werk 
Hebben de werknemers een grote herstelbehoefte? Piekeren zij veel? Deze vragen geven 
een beeld van de 'eventuele' spanningen die zich op de werkplek kunnen voordoen. 
 
Arbeidsbeleving 
 
Ligt de oorzaak in de arbeidsorganisatie? Hoe goed de werknemer zich voelt en hoe de 
'spanning' onder controle blijft wordt sterk bepaald door een aantal bedrijfsgebonden 
factoren in de arbeidsbelasting, de leer- en regelmogelijkheden, de relaties en communicatie 
en informatie, en uiteraard ook de arbeidsvoorwaarden. De VBBA, Vragenlijst beleving en 
beoordeling van de arbeid, brengt deze factoren van de kwaliteit van de arbeid aan het licht. 
 
Arbeidsomstandigheden en arbeidsbelasting 
Hierbij is vooral het werktempo en de hoeveelheid werk belangrijk, de veiligheid, maar ook 
de lichamelijke, geestelijke en emotionele belasting spelen eveneens een rol. 
 
Arbeidsinhoud en leer- en regelmogelijkheden 
Zit er voldoende afwisseling in het werk en biedt het werk mogelijkheden om te leren? 
Kunnen de werknemers zelfstandig werken en hebben zij inspraak in het werk? 
 
Arbeidsrelaties, communicatie en informatie 
Is er een vlotte relatie met de collega's en de chefs? Zijn er middelen om problemen, 
onduidelijkheden in het werk te voorkomen of te begeleiden? Is er een heldere 
communicatiestructuur? 
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Arbeidsvoorwaarden, loopbaanlonen en werkzekerheid 
Voelen de werknemers zich werkzeker? Zijn er loopbaanmogelijkheden? Kan men het 
werk afstemmen op het gezin? Kan men zelf zijn verlof regelen en worden de prestaties 
goed beloond? 
 
Organisatiekenmerken 
 
De kenmerken van de arbeid en tewerkstelling worden zoveel als mogelijk met objectieve 
vragen of objectiveerbare antwoordpatronen in kaart gebracht. Bijkomend zijn er ook een 
aantal vragen naar persoonskenmerken: leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Het 
uitgangspunt is om waar mogelijk de organisatiekenmerken te meten en de 
arbeidsbelevingen en het welzijn te laten beoordelen. 
 
Over de meetproblemen of de wijze waarop bepaalde kenmerken of factoren bevraagd 
worden vindt u een bijlage. Bijlage 2: Organisatiekenmerken meten.  
 
Voor dit onderzoek zijn een 20-tal organisatiekenmerken weerhouden: de machines, de 
productieopvolging, de multi-inzetbaarheid, de overuren, de werkorganisatie in band- of 
teamwerk, de normtijden, de keuze rendement versus kwaliteit, de tolerantiegrenzen, de 
opleiding, de werkopdrachten, de polyvalentie, de ergonomie, de veiligheid, de rol van de 
leidinggevenden, lonen en premiestelsels 
 
Vragenlijst 
 
De vragenlijst is opgenomen in bijlage 3: Vragenlijst ‘Welzijn en arbeidsorganisatie’. 
 

1.5 Onderzoeksmethode 
 
Het onderzoek bestaat uit een grootschalige enquête over de arbeidsorganisatie en 
arbeidsbeleving bij confectiearbeid(st)ers en een aantal casestudies in bedrijven. 
 
In de casestudies worden concrete arbeidsorganisatorische kenmerken opgespoord die de 
arbeidsbeleving beïnvloeden. Zo werden volgende 10 aandachtspunten aangereikt. 
v Onderhoudsdiensten kunnen echt wel een verschil maken 
v Informatica kan een belangrijke ondersteuning zijn bij de planning 
v Rendementsnormen moeten realistisch zijn 
v Polyvalentie is een belangrijke hefboom, zowel voor een betere planning van de 

productie als voor de mogelijkheden om werk en privé op elkaar af te stemmen 
v Kwaliteitscontrole moet goed georganiseerd én gecommuniceerd worden 
v De werksfeer onder collega’s is heel belangrijk voor het welbevinden 
v Bandleidsters moeten voldoende technisch en sociaal opgeleid zijn 
v Arbeidstijdverkorting is een algemene vraag 
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v Werktijden en verlof kunnen best zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de 
werknemers 

v Premies zijn een heikel punt en moeten daarom doorzichtig zijn én mogen niet 
afhankelijk zijn van externe factoren. 

 
De organisatiekenmerken die op een eenduidige manier schriftelijk bevraagd kunnen 
worden zijn in de vragenlijst opgenomen. Zoals bijvoorbeeld de informatisering, de 
kwaliteitsnormen, teamwerk, enz. 
 
De enquête bij 5000 arbeid(st)ers uit de confectie gebeurde op basis van 8 casestudies in 
bedrijven en een a-selecte steekproef uit de resterende arbeid(st)ers in de confectie. 
Concreet waren er 2 mailings aan een steekproef van 4.000 arbeid(st)ers onder de NACE-
codes "1740" en "1810 tot en met 1830", maar met uitsluiting van de bedrijven die 
toeleveren aan de automobielindustrie. De 4000 enquêtes werden door de kruispuntbank 
uitgezet, met een rappel na 3 weken aan diegene die nog niet antwoordden. Het uitzetten 
van de enquêtes gebeurde in de maand september en oktober 2001. Voor de enquête 
werden de meest recente gegevens gebruikt. Het databestand van de RSZ met update tot 
2000 was het meest aangewezen11.  
 
De enquêtering in de bedrijven in de casestudies gebeurde in overleg met de leden van het 
Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplaats. Dit paritair orgaan kiest zelf de 
meest efficiënte manier voor het betrokken bedrijf, uiteraard met waarborgen voor de 
anonimiteit en het respect voor vrijwillige deelname. De organisatie van de bevraging op 
bedrijfsniveau kadert in de implementatie van de nieuwe richtlijnen voor bestrijding van 
stress op de werkvloer, met name de welzijnswet van 1996 en CAO 72. De werkgever 
wordt hierin verplicht deze problematiek op te volgen, gegevens te verzamelen en 
maatregelen te nemen. Het onderzoek van SERV/STV wil een aanzet zijn tot 
implementatie van deze bepalingen. 
 
De vragenlijst bestaat uit de kernvragenlijst van de VBBA12, Vragenlijst Beleving en 
Beoordeling van de Arbeid, aangevuld met een aantal andere arbeidsorganisatorische 
kenmerken. Alle ‘organisatie’-principes van werk, die de mens in staat moeten stellen om 
goed te functioneren in zijn werk, worden zo opgenomen.  
 
De VBBA13 bestaat uit meetschalen om de psychosociale arbeidsbelasting te meten: 
werktempo, geestelijke belasting, emotionele belasting, lichamelijke belasting, afwisseling in 
het werk, leermogelijkheden, zelfstandigheid, inspraak, relatie met collega’s, relatie met 
directe leiding, problemen met de taak, onduidelijkheden over het werk, veranderingen in 
het werk, informatie, communicatiestrategie, toekomstonzekerheid, beloning en 
                                                 
11  Voor het onderzoek in de KMO en textielreiniging kan eventueel het eigen bestand van de kruispuntbank genomen worden. 

12  VAN VELDHOVEN, M. / Werkstress in beeld. Psychosociale arbeidsbelasting en werkstress in Nederland / Marc van Veldhoven dr., J.P.J. Broersen dr. - SKB, 

Amsterdam, 1999, 84p. 

13  VAN VELDHOVEN, M.:Psychosociale arbeidsbelasting en werkstress / Marc van Veldhoven dr., Swets & Zeitlinger, Lisse, 1996. 
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loopbaanmogelijkheden. De bevraging gaat de invloed van de psychosociale belasting na 
op het welzijn van de werknemers en dat wordt gemeten met de schalen spanning en 
welbevinden. 
 
Een meetschaal, bijvoorbeeld van werktempo en hoeveelheid, bestaat uit een aantal vragen 
die één en hetzelfde onderwerp meten. Door vanuit verschillende invalshoeken dezelfde 
psychosociale belasting te bevragen is er een meer betrouwbare meting. 
 
De complete VBBA bestaat uit 243 vragen, verdeeld over 27 schalen. In de praktijk wordt 
meestal de verkorte versie, de zogenaamde kern-VBBA, gebruikt die bestaat uit 108 vragen 
verdeeld over 14 schalen. Hoe uitgebreider de vragenlijst hoe meer risico’s op non-respons. 
27 vragenbatterijen invullen kost behoorlijk wat tijd. 
 
In dit onderzoek is de kern-VBBA aangevuld met een aantal andere relevante vragen over 
arbeidsbeleving. Voor deze vragen worden waar mogelijk de door IDEWE gebruikte 
vragen genomen, aangevuld met eigen vragen. Het doel is om zoveel mogelijk te kunnen 
vergelijken met referentiegegevens, maar bij afwezigheid daarvan zijn er nog altijd de 
relevante verschillen tussen de bedrijven. 
 
VBBA-toepassingen gebruiken veelal de grootteorde van significantie om ook de grootte 
van het verschil weer te geven, bijvoorbeeld tussen het welbevinden van een bepaalde 
beroepsgroep en van het referentiebestand. Gezien de schalen enkel een ordinaal 
meetniveau hebben is dit wetenschappelijk niet gebruikelijk. Dit onderzoek beperkt zich tot 
de beoordeling van al dan niet significant verschillend in de gunstige of ongunstige zin, 
aangevuld met eventueel de correlatiecoëfficiënt of de sterkte van het verband. Indien de 
arbeidsbeleving van de werknemers van een bedrijf significant verschilt van de gegevens 
van de sector, is dit een interessant gegeven op zich, ongeacht de sterkte van het verband. 
Bedrijven kunnen dan op zoek gaan naar mogelijke oorzaken en verbeteringsacties 
ondernemen. 
 

1.6 Respons 
 
De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op interviews in de bedrijven en een 
enquête bij 5.000 arbeid(st)ers in de confectie, wat ongeveer de helft is van de potentiële 
populatie. In juni 2001 waren 9208 arbeid(st)ers tewerkgesteld in de confectie met NACE 
1740 en 1810 tot 1830. Enkel de personen die in Vlaanderen wonen en werken werden 
aangeschreven en 80% van de werknemers hebben geantwoord. Een deel hiervan werkte 
niet meer voor de sector waardoor het aantal goed ingevulde vragenlijsten op 3.423 komt. 
 
Dit maakt dat het profiel van de respondenten representatief is voor de sector. Het profiel 
is hier de verdeling van de werknemers over de grote en kleine bedrijven en de verdeling 
over de subsectoren. 
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De verschillen bij de vergelijking naar grootte van de bedrijven zijn zeer klein en wellicht te 
wijten aan een verkeerde inschatting van de respondenten. 
 

Figuur 2: vergelijking naar bedrijfsgrootte van respondenten en sectorgegevens 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De verschillen tussen de subsectoren kunnen 2 oorzaken hebben. Enerzijds hebben 
bedrijven niet altijd een ‘zuivere’ afbakening van het productengamma en duiden de 
respondenten die producten aan waar men zelf voor werkt. Anderzijds blijven bedrijven 
soms werken onder een vroegere NACE-code, terwijl het productengamma geëvolueerd is. 
 

Figuur 3: vergelijking naar subsector van respondenten en sectorgegevens 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De uitzonderlijk hoge respons is te danken aan de actieve medewerking van de organisaties 
van zowel de werkgevers als de werknemers. 
 
Tussen de respons in de bedrijven en deze van de survey is er geen significant verschil. Bij 
de survey ligt de respons op 79,5% en in de casestudies op 81,5%. 
 
Het feit dat de respons in de postenquête even hoog ligt als deze in de casestudies, doet 
vermoeden dat er weinig invloed is uitgegaan van de context, ook en vooral da n op het 
antwoordpatroon. In de bedrijven hebben de vakbonden de mensen gestimuleerd om deel 
te nemen, voor de postenquête werden de leden persoonlijk aangeschreven door hun 
vakbond of konden zij hierover een artikel lezen in hun ledenblad. 
 

RSZ 2001 arbeiders confectie N=9208

Minder dan 10 
werknemers

14%

Van 10 tot 49 
werknemers

50%

Van 50 tot 99 
werknemers

12%

100 of meer 
werknemers

24%

Survey STV 2001 arbeiders confectie N=3423

Minder dan 10 
werknemers

14%

Van 10 tot 49 
werknemers

44%

Van 50 tot 99 
werknemers

14%

100 of meer 
werknemers

28%

RSZ 2001 arbeiders confectie N=9208

lingerie
10%

bovenkleding
43%

werkkleding
8%

niet kleding en 
andere
39%

Survey STV 2001 arbeiders confectie N=3423

lingerie
12%

bovenkledij
47%

werkkledij
13%

niet kleding en 
andere
28%



Welzijn in de confectie.  Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie 

 

18. 

Om de invloed van de manier waarop de enquête gehouden werd na te gaan wordt een 
analyse gemaakt van de antwoordpatronen in de casestudies enerzijds en deze in de survey 
anderzijds. De vergelijking gebeurt tussen grootteklassen wat bedrijven betreft, want de 
arbeidsbeleving en het welzijn worden wel anders gepercipieerd in kleine dan in grote 
bedrijven. Zie 5.1. 
 

Tabel 2: vergelijking naar bedrijfsgrootte tussen casestudies en survey 

Enquêtes Hoeveel mensen werken er in de vestiging waar u werkt? Totaal
Minder dan 10 

werknemers
Van 10 tot 49 
werknemers 

Van 50 tot 99 
werknemers

100 of meer 
werknemers 

Casestudies  155 641 796
 32,8% 68,1% 23,6%

Survey 467 1488 317 300 2572
100,0% 100,0% 67,2% 31,9% 76,4%

Totaal 467 1488 472 941 3368
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
In de casestudies waren geen bedrijven betrokken met minder dan 50 werknemers gezien 
die geen Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplek hebben en dus moeilijk 
het project nadien paritair konden valoriseren. In de categorie 50-99 maken de werknemers 
uit de casestudies 1/3 uit van de totale groep in die grootteklasse en voor bedrijven met 
meer dan 100 werknemers komt ruim 2/3 uit de casestudies. Dit laatste is te wijten aan het 
feit dat in realiteit de 5 bedrijven met meer dan 100 werknemers uit de casestudies instaan 
voor +/-60% van de tewerkstelling in de confectie in dit soort grote bedrijven. In de 
bedrijven lag de respons steeds iets hoger, wat perfect de 68% verklaart. 
 
Survey en casestudies zijn complementair maken dat de respons representatief is voor de 
sector. Gezien het geringe verschil in responsgraad tussen de survey en de casestudies is de 
kans groot dat ook het antwoordpatroon niet beïnvloed is door de wijze van enquêtering. 
 
De cruciale vraag over de invloed van de context bij enquêtes, is of de respondenten uit de 
casestudies anders hebben geantwoord op de belevingsvragen dan deze uit de survey 
omdat de enquête op een andere manier georganiseerd was. Met a ndere woorden, waren de 
arbeid(st)ers uit de casestudies eventueel positief of negatief beïnvloed doordat dit op een 
gemeenschappelijke basis gebeurde in tegenstelling tot deze uit de postenquêtes die 
individueel benaderd werden? Wel is het zo dat niettegenstaande de arbeid(st)ers in de 
casestudies de enquête in de bedrijven zelf ontvingen, het invullen in alle gevallen thuis 
gebeurde. Maar het is uiteraard niet uitgesloten dat er in de bedrijven gepraat werd over de 
enquête, wat een invloed kan hebben op het antwoordpatroon. 
 
Om de invloed van de verschillende bevragings-aanpak na te gaan op de resultaten wordt 
de respons uit de casestudies vergeleken met deze uit de survey en dat gebeurt met een T-
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analyse of een onafhankelijkheidstoets14. De uitgebreide beschrijving hiervan is opgenomen 
in bijlage 4: Invloed van de context bij enquêtering. 
 
Uit de T-analyse blijkt dat de antwoordpatronen in de casestudies niet significant 
verschillen van deze in de survey. 
 
Het besluit is dan ook dat dit onderzoek een representatief beeld geeft van de arbeidsorganisatie, de 
arbeidsbeleving en het welzijn van de arbeid(st)ers in de confectie. In de antwoorden van de enquête hebben 
de werknemers aangegeven wat zij van het werk vonden en uit de vergelijking hiervan met de gesprekken in 
de bedrijven blijkt een sterke overeenkomst, wat wijst op een vrij goed én objectief beeld van de situatie. Als 
80% van de mogelijke deelnemers zijn of haar mening geeft over een situatie, dan zit men héél dicht op de 
realiteit. 
 

1.7 De analyse 
 
Het onderzoek situeert zich op 3 niveaus. 
 
Enerzijds is er een beschrijvend en verklarend luik waarbij de gegevens van de survey 
gebruikt worden. De arbeidsorganisatiekenmerken worden in verband gebracht met de 
gerapporteerde arbeidsbeleving. Het gaat hierbij om een toetsing van de hypothesen die in 
het concept van het onderzoek verwoord werden. De verbanden worden geïllustreerd met 
voorbeelden uit de casestudies. 
 
Anderzijds is er een luik participatie of pre-actie onderzoek op bedrijfsniveau. De 
bedrijfsresultaten op de enquête worden gekaderd binnen de arbeidsorganisatorische 
kenmerken die tijdens de gesprekken werden genoteerd. De verslaggeving hiervan is 
voorbehouden aan het CPBW van de betrokken bedrijven die de informatie gebruiken 
voor de opmaak van de preventieplannen in het kader van de welzijnswet en van CAO 72.  
 
Tenslotte worden een aantal organisatiesleutels geselecteerd die voor de 
sectorverantwoordelijken bruikbaar kunnen zijn bij volgende CAO-onderhandelingen op 
professioneel niveau. 
 

1.8 Statistieken en tabellen 
 
Hierna volgen een paar richtlijnen voor de interpretatie van de statistieken en tabellen. Als 
algemene richtlijn geldt dat enkel significante verbanden besproken worden en de 
correlaties matig of sterk zijn. De analyse maakt gebruik van relatief eenvoudige statistieken 
en van een selectie van de belangrijkste resultaten. In de verschillende bijlagen zijn meer 
uitgebreide cijfers voorhanden. 

                                                 
14  SPSS Base 9.0 Applications Guide, Chicago 1999. blz. 103 
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Significantie testen: chi-kwadraat, Cramér’s V, Kendall tau-b of c, Spearman’s rho, 
Pearson, Eta, enz. Deze testen geven een foutrisico (P=) aan waarbij de kans kan berekend 
worden dat men een foute conclusie trekt. P = 0,05 betekent dat de kans om een resultaat 
voor waar aan te nemen terwijl het eigenlijk vals is 5% bedraagt. P=0,005 komt overeen 
met een foutrisico van 5 op 1000. Dit dossier hanteert als minimum .05, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld. .10 of .15 wordt in wetenschappelijk onderzoek soms gehanteerd, maar 
vraagt een duidelijk argumentatie15. 
 
Correlatiecoëfficiënten geven de sterkte aan van het verband en worden meestal als volgt 
geïnterpreteerd. 
< .10 zwak 
.10 - .20 matig 
.20 - .30 sterk 
> .30 zeer sterk 
 
De meest gebruikte score is het rekenkundig gemiddelde. De gemiddelde leeftijd van de 
arbeid(st)ers in de confectie is 39 jaar. Maar omdat een gemiddelde sterk vertekend kan 
worden door uitschieters of extremen, bestaan er nog andere gemiddelden om als 
referentiepunt te gebruiken. 
 
De modale klasse is de categorie met het grootst aantal waarnemingen. De modale klasse 
van opleidingsniveau is lager secundair beroepsonderwijs. De meest voorkomende 
leeftijdgroep is tussen de 40 en 44 jaar (19%). 
 
De mediaan is de middelste uitslag wat betekent dat 50% scores haalt die hoger liggen en 
50% scores die lager liggen. De mediaan van de variabele opleidingsniveau is lager 
secundair onderwijs. Dit betekent dat 50% maximaal een getuigschrift lager secundair 
onderwijs heeft behaald en 50% minimaal hoger secundair beroepsonderwijs of meer. De 
mediaan bij leeftijd ligt op 37 jaar. 
 
Kruistabellen worden gebruikt om de verdeling van een bepaald kenmerk over 
verschillende categorieën werknemers te illustreren of om de waarden van de VBBA-scores 
voor verschillende groepen aan te geven.  
 
De VBBA-scores zijn rekenkundig gemiddelden op een reeks vragen en dit voor een 
bepaalde groep van de respondenten. De scores zijn allemaal herleid tot een waarde tussen 
0 en 100. Voor een positief kenmerk, bijvoorbeeld relaties met collega’s, geldt ‘hoe hoger 
hoe beter. Bij een negatief kenmerk geldt het omgekeerde, bijvoorbeeld werktempo en 
werkhoeveelheid. In bijlage vindt u een overzicht van de waarden voor alle variabelen uit 
de welzijnsroos. Bijlage 5: Waarden van de variabelen van de welzijnsroos 
                                                 
15 SPSS INC. Training Department / Statistical Analyse Using. Chicago Illinois 60606, 2001, p.17 
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confectiearbeid(st)ers. De scores voor de verschillende factoren van arbeidsbeleving zijn 
herleid op 100, maar vergelijkingen van deze scores tussen de factoren zijn niet mogelijk. 
Het is de bedoeling om de scores van één factor te vergelijken voor bepaalde 
organisatiekenmerken. 
 
Het beroep van stikster staat centraal in dit onderzoek en wordt dan ook dikwijls als 
voorbeeld genomen. Door één functie, namelijk stikster, te selecteren wordt een soort 
laboratorium situatie gecreëerd waarbij zoveel mogelijk andere factoren constant 
gehouden worden. Wat rest aan verschillen is dan toe te schrijven aan de andere 
arbeidsorganisatie en management. 
 

1.9 Samenvatting 
 
Dit onderzoek gaat na welke verbanden er zijn tussen het welzijn van de werknemers, de 
kwaliteit van de arbeid en de kenmerken van de arbeidsorganisatie. Deze analyse moet 
bruikbare inzichten bieden die door de sociale partners gebruikt kunnen worden in het 
sociaal overleg in het kader van de welzijnswet en CAO 72. 
 
Het welzijn van de werknemers wordt bestudeerd in termen van gezondheid, welbevinden 
en spanning. De kwaliteit van de arbeid omvat de 4 klassieke domeinen, met name de 
arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud, de arbeidsrelaties en de arbeidsvoorwaarden. In 
het onderzoek worden arbeidsorganisatorische kenmerken in kaart gebracht samen met 
hun invloed op de arbeidsbeleving.  
 
Centraal in het onderzoek staat een survey bij 5.000 arbeid(st)ers in de confectie, waarvan 
een 1.000-tal respondenten benaderd zijn via hun bedrijf waar tevens een casestudie 
plaatsvond. 4.000 arbeid(st)ers kregen de enquête met de post. De respons was 
buitengewoon groot dankzij de actieve participatie van de werkgevers en werknemers en 
hun respectieve organisaties. Rekening houdend met het percentage dat niet meer voor de 
sector werkte wordt een respons van 80% bereikt. Dit maakt dat het onderzoek een 
representatief beeld geeft van de confectiesector, zowel op het vlak van de 
arbeidsorganisatie, de arbeidsbeleving als het welzijn van de arbeid(st)ers in de confectie. 
 
De analyse en verwerking van de gegevens gebeurt op 3 niveaus. In een beschrijvend 
gedeelde worden de verbanden verklaard die in de survey werden aangetroffen. De 
casestudies gingen dieper in op de problemen op de werkvloer en konden alternatieven 
aanreiken voor het preventie- en welzijnsbeleid. Tenslotte werden 10 organisatiesleutels 
geselecteerd waarmee de Comités voor Preventie en Bescherming op de Werkplek aan de 
slag kunnen om het welzijnsbeleid uit te bouwen.  
 
Het gebruik van statistieken en tabellen wordt eenvoudig gehouden en beperkt zich tot 
significante verbanden. 
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2. DE SECTOR IN BEELD 
 
Omdat het STV-onderzoek een representatief beeld geeft van de productie en van de 
tewerkstelling in de confectiesector, werden alle beschikbare cijfers gebundeld in een aparte 
bijlage onder dezelfde titel als dit informatiedossier. Bijlage 6: Survey confectiearbeid(st)ers 
2001-2002. 
 
De representativiteit van de respons wordt uitvoerig besproken in het vorige hoofdstuk, 
paragraaf 1.6 De respons. 
 
De cijfers en grafieken in dit hoofdstuk, zijn gebaseerd op deze surveyresultaten van STV-
Innovatie & Arbeid, omdat deze de meest representatieve gegevens over de sector zijn. 
Andere bronnen, zoals ook deze van de sectororganisaties zelf, baseerden zich tot nu toe 
noodgedwongen op minder omvangrijke surveys. 
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de meest belangrijke kenmerken, met name de 
subsectoren of producten, de tewerkstelling naar ondernemingsgrootte, de functies, de 
genderverschillen naar functie, de leeftijdsverdeling, het opleidingsniveau en de 
functiegerichte vorming, en de contracten de gemiddelde arbeidsduur. 
 
De onderstaande gegevens zijn verzameld door een zelfrapportering, wat betekent dat er 
een kleine bias of afwijking kan zijn met de realiteit in die zin dat de respondenten zich 
kunnen vergissen. Gezien echter de zeer hoge respons van 80% op deze enquête is deze 
bias verwaarloosbaar. 
 

2.1 Subsectoren 
 
De confectiesector wordt opgedeeld in 5 belangrijke subsectoren: lingerie, bovenkleding, 
werkkleding, niet-kleding en andere. In dit onderzoek zijn de bedrijven voor toelevering 
aan de automobielsector niet opgenomen. 
 
Bij de categorie ‘andere’ hebben de respondenten van het onderzoek onder andere 
ingevuld: leder, bedspreien, matrasstoffen, meubelstoffen, priestergewaaden, maatkleding, 
babykleding, enz. 
 
De verdeling over de subsectoren in het onderzoek geeft een representatief beeld van de 
sector wat betreft de producten die door de arbeid(st)ers gemaakt worden. Deze verdeling 
kan afwijken van een telling op basis van de NACE-codes omdat deze codes op 
bedrijfsniveau toegekend worden en geen onderscheid maken tussen verschillende 
afdelingen in een bedrijf. Ook de evolutie van de producten wordt niet steeds 
geactualiseerd. 
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Figuur 4: tewerkstelling naar subsector zonder toelevering aan automobiel. 

 
 
 
 
 
 
 

N=3139 
 

De sector van de bovenkleding stelt bijna de helft van de arbeid(st)ers in de confectie 
tewerk. Lingerie en werkkleding zijn kleine subsectoren. 
 

2.2 Ondernemingsgrootte  
 
Voor de enquête werden 4 grootteklassen weerhouden: minder dan 10 werknemers, van 10 
tot 49 werknemers, van 50 tot 99 werknemers en meer dan 100 werknemers. De resultaten 
zijn representatief voor de sector, de verschillen met de RSZ-gegevens zijn klein en 
eventueel speelt hier een andere perceptie van ‘bedrijfsentiteit’. De RSZ-gegevens zijn 
gebaseerd op juridische entiteiten, de mensen oordelen eerder op basis van de 
bedrijfsnaam. 
 
De confectie is een KMO-sector. Er zijn wel verschillen naargelang de subsector. 
 

Figuur 5: tewerkstelling in de subsectoren naar grootteklasse van bedrijven. 
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De lingerie en werkkledij hebben relatief gezien het meest aantal werknemers in grote 
bedrijven. De bovenkledij en de niet-kledingsector kennen de grootste tewerkstelling in 
bedrijven tussen de 10 en 49 werknemers.  
 

2.3 Functies 
 
Bijna de helft van de arbeid(st)ers in de confectie zijn stiksters.  
 

Figuur 6: verdeling van de tewerkstelling over de verschillende functies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=3208 
 
Stylisten, modelmaaksters, modelstiksters, modelisten, patronen makers en mensen die 
patronen intekenen vormen samen bijna 10% van de tewerkstelling. De eigenlijke 
productie, opleggen, snijden, confectie voorbereiden, stikken, strijken en afwerken is goed 
voor ruim 65% van de tewerkstelling. Bijna 10% werkt in het magazijn, bij de verpakking 
of aan de verzending. 4% is tewerkgesteld in de kwaliteitscontrole en de bandleidsters 
maken 2% uit van de tewerkstelling. Goed 8% van de werknemers heeft een andere dan 
bovenvermelde functies. 
 

2.4 Genderverschillen 
 
De confectie is een typisch vrouwelijke sector waarbij de 10% mannen hoofdzakelijk 
tewerkgesteld zijn in logistieke afdelingen zoals magazijnbeheer, verpakking en verzending. 
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Figuur 7: verdeling mannen en vrouwen per functie 
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De mannen zijn relatief het sterkst vertegenwoordigd in het magazijn, de vrouwen bij de 
modellenmaaksters, stiksters en aanverwante functies. 
 

2.5 Leeftijd 
 
De gemiddelde leeftijd van de arbeid(st)ers in de sector ligt iets hoger dan bij de 
gemiddelde Vlaamse arbeid(st)er en vooral kleine bedrijven hebben meer oudere 
werknemers. 
 

Figuur 8: leeftijdsverdeling binnen de grootteklasse van tewerkstelling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe groter het bedrijf hoe hoger de tewerkstelling van twintigers en dertigers is. KMO’s 
stellen relatief gezien meer vijftigplussers tewerk. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Mind
er 

da
n 1

0 w
erk

ne
mers

Va
n 1

0 to
t 49

 we
rkn

em
ers

Va
n 5

0 to
t 99

 werk
ne

mers

10
0 o

f m
ee

r w
erk

ne
mers tota

al

zestigplussers

vijftigers

veertigers

dertigers

twintigers

minder dan 20



De sector in beeld 

 

27. 

2.6 Opleidingsniveau 
 
De meeste arbeid(st)ers in de confectie komen uit het beroeps en technisch onderwijs. 
 

Figuur 9: verdeling naar schoolse opleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De specifieke opleiding voor de functie neemt toe naarmate een hoger diplomatype. 
 

Figuur 10: werknemers met bijkomende opleiding per de functie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vooral werknemers met maximaal een getuigschrift lager secundair beroepsonderwijs 
krijgen relatief gezien de minste bijkomende functiegerichte opleidingen.  
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2.7 Contracten en arbeidsduur 
 
92% van de arbeid(st)ers in de confectie werkt onder een vast contract en 87% werkt 
voltijds. 
 

Figuur 11: arbeidstijd naar soort arbeidscontract 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de werknemers met een vast contract werken gemiddeld iets meer werknemers deeltijds 
dan bij de werknemers die een tijdelijk contract hebben. Mensen met een ander soort 
contract, wellicht interim-arbeid(st)er, tellen ook relatief meer deeltijds werkenden.  
 

2.8 Samenvatting 
 
Een uitgebreid overzicht van de sectorspecifieke kenmerken van de confectie en de tewerkstelling in de 
confectie is opgenomen in een aparte bijlage, beschikbaar in de documentatiecentra van STV-Innovatie & 
Arbeid en IVOC. 
 
Meest typisch is het grote aandeel van tewerkstelling in de subsector van de 
bovenkledij en het KMO-karakter. De stiksters nemen bijna de helft van de 
tewerkstelling van de arbeid(st)ers in de confectie in en de arbeid(st)ers in de confectie 
in het algemeen zijn voor 90% vrouwen. De gemiddelde leeftijd ligt iets hoger in de 
confectie dan in andere industriële sectoren en het opleidingsniveau gemiddeld lager. 
De meeste werken onder een vast contract en bijna voor 90% voltijds. 
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3. ‘WELZIJN’ IN DE CONFECTIE 
 
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is werken aan het welzijn op het werk. Het welzijn 
op het werk wordt bepaald door de vier domeinen van de kwaliteit van de arbeid: de 
arbeidsbeleving op het vlak van belasting door arbeidsomstandigheden, de 
leermogelijkheden door de taakinhoud, de ondersteuning door de werkrelaties en de 
verhouding tussen inspanningen en arbeidsvoorwaarden. 
 

3.1 Relaties tussen arbeidsbeleving en welzijn 
 
Om de relatie tussen alle factoren van de arbeidsbeleving en van het welzijn te 
verduidelijken is het goed om volgend schema voor ogen te houden. Het betreft een fictief 
voorbeeld van een functie die door de arbeidsomstandigheden zwaar belast wordt, maar 
inhoudelijk zeer interessant is. De relatie en communicatie zijn gemiddeld en de 
arbeidsvoorwaarden worden goed bevonden. Bij het welzijn op het werk is er een positieve 
betrokkenheid, dus een goed welbevinden op het werk, maar een grote herstelbehoefte. De 
arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud, de arbeidsrelaties en de arbeidsvoorwaarden 
bepalen dus de diverse factoren van de arbeidsbeleving, respectievelijk van werktempo tot 
veiligheid, van afwisseling tot inspraak, van relatie met collega’s tot communicatie en 
tenslotte van toekomstonzekerheid tot loopbaanmogelijkheden. Samen bepalen zij in 
belangrijke mate het welzijn van de werknemer op de werkplek: van plezier in het werk tot 
gezondheid. 
 

Figuur 12: relatie tussen arbeidsbeleving en welzijn 
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In wat volgt wordt dieper ingegaan op de verschillende factoren en hun onderlinge relaties. 
 

3.1.1 Arbeidsbeleving 
 
De verschillende factoren van de 4 klassieke domeinen van kwaliteit van de arbeid 
(arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden) zijn 
telkens sterk onderling verbonden. 
 
3.1.1.1 Arbeidsomstandigheden 
 
Een hoog werktempo gaat dikwijls gepaard met een hoge geestelijke belasting. Dit betekent 
dat een verbetering op één factor meteen ook een positief effect heeft op de andere. 
Globaal vertoont de confectiesector volgende correlaties. 
 

Tabel 3: correlaties tussen de factoren van arbeidsomstandigheden 

Correlaties Spearman's rho Werk-
tempo en
hoeveel-

heid

Geeste-
lijke 

belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Gevaar-
lijke

situaties

Werktempo en 
hoeveelheid 

Correlatiecoëfficiënt 1,000 ,303 ,453 ,353 ,095

  Sig. (1-zijdig) , ,000 ,000 ,000 ,000
  N 3130 3087 3043 3044 3005
Geestelijke 
belasting 

Correlatie-
coëfficiënt 

,303 1,000 ,369 ,165 ,085

  Sig. (1-zijdig) ,000 , ,000 ,000 ,000
  N 3087 3255 3149 3139 3117
Emotionele 
belasting 

Correlatie-
coëfficiënt 

,453 ,369 1,000 ,281 ,113

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 , ,000 ,000
  N 3043 3149 3200 3103 3067
Lichamelijke 
inspanning 

Correlatie-
coëfficiënt 

,353 ,165 ,281 1,000 ,235

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 , ,000
  N 3044 3139 3103 3212 3075
Gevaarlijke 
situaties 

Correlatie-
coëfficiënt 

,095 ,085 ,113 ,235 1,000

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,
  N 3005 3117 3067 3075 3232
 

3.1.1.2 Arbeidsinhoud 
 
Functies met veel afwisseling zijn meestal functies waar werknemers veel kunnen bij leren, 
of waar veel zelfstandigheid of inspraak voor vereist is. Globaal heeft de confectiesector de 
volgende correlaties. 
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Tabel 4: correlaties tussen de factoren van arbeidsinhoud 

  Spearman's 
rho  

Afwisseling in 
het werk

Leer-
mogelijkheden

Zelfstandigheid 
in het werk

Inspraak

Afwisseling in het 
werk 

Correlatie-
coëfficiënt 

1,000 ,590 ,462 ,418

  Sig. (1-zijdig) , ,000 ,000 ,000
  N 3078 3018 2977 2972
Leermogelijkheden Correlatie-

coëfficiënt 
,590 1,000 ,441 ,452

  Sig. (1-zijdig) ,000 , ,000 ,000
  N 3018 3185 3062 3062
Zelfstandigheid in 
het werk 

Correlatie-
coëfficiënt 

,462 ,441 1,000 ,649

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 , ,000
  N 2977 3062 3130 3022
Inspraak Correlatie-

coëfficiënt 
,418 ,452 ,649 1,000

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,
  N 2972 3062 3022 3172
 
3.1.1.3 Arbeidsrelaties 
 
De relatie met de collega’s hangt sterk samen met de relatie die werknemers hebben met de 
leidinggevenden. Een goed contact met leidinggevenden heeft een positieve invloed op de 
relatie met de collega’s. Globaal voor de confectiesector zijn er volgende correlaties. 
 

Tabel 5: correlaties tussen de factoren van arbeidsrelaties 

  Spearman's rho Relatie met 
collega's

Relatie met 
directe leiding

Zijn de 
werkopdrachten 

duidelijk?

Communicatie

Relatie met 
collega's 

Correlatie-
coëfficiënt 

1,000 ,513 ,313 ,354

  Sig. (1-zijdig) , ,000 ,000 ,000
  N 3114 2990 3075 3018
Relatie met 
directe leiding 

Correlatie-
coëfficiënt 

,513 1,000 ,413 ,559

  Sig. (1-zijdig) ,000 , ,000 ,000
  N 2990 3141 3107 3063
Zijn de 
werkopdrachten 
duidelijk? 

Correlatie-
coëfficiënt 

,313 ,413 1,000 ,337

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 , ,000
  N 3075 3107 3350 3156
Communicatie Correlatie-

coëfficiënt 
,354 ,559 ,337 1,000

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,
  N 3018 3063 3156 3191
 
3.1.1.4 Arbeidsvoorwaarden 
 
Ook de arbeidsvoorwaarden gaan meestal in dezelfde richting. Globaal zijn dat voor de 
confectiesector de volgende correlaties. 
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Tabel 6: correlaties tussen de factoren van arbeidsvoorwaarden 

  Spearman's rho  Toekomst-
onzekerheid

Verlof Privé -
leven? 

Loon Promotie

Toekomstonzekerheid Correlatiecoëfficiënt 1,000 ,010 -,059 -,101 -,050
  Sig. (1-zijdig) , ,295 ,001 ,000 ,003
  N 3163 3130 3109 3055 3023
Verlof Correlatiecoëfficiënt ,010 1,000 ,275 ,089 ,047
  Sig. (1-zijdig) ,295 , ,000 ,000 ,004
  N 3130 3322 3255 3171 3145
Privé -leven Correlatiecoëfficiënt -,059 ,275 1,000 ,065 ,093
  Sig. (1-zijdig) ,001 ,000 , ,000 ,000
  N 3109 3255 3274 3150 3108
Loon Correlatiecoëfficiënt -,101 ,089 ,065 1,000 ,101
  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 , ,000
  N 3055 3171 3150 3187 3032
Promotie Correlatiecoëfficiënt -,050 ,047 ,093 ,101 1,000
  Sig. (1-zijdig) ,003 ,004 ,000 ,000 ,
  N 3023 3145 3108 3032 3207
 
3.1.1.5 Kwaliteit van de arbeid 
 
Ook de verschillende factoren van de 4 klassieke domeinen van kwaliteit van de arbeid 
vertonen significante correlaties met factoren van de andere domeinen. Een 
correlatiematrix is opgenomen in bijlage 7: Overzicht correlaties tussen arbeidsbeleving en 
welzijn. De relatieve tevredenheid met het loon gaat significant samen met de 
verstandhouding tussen collega’s en met de direct leidinggevenden. Wanneer men vindt dat 
men onrechtvaardig betaald wordt in vergelijking met collega’s uit dezelfde afdeling leidt dit 
ook tot minder goede relaties met die collega’s en directe hiërarchie. Ter illustratie: 
 

Tabel 7: correlaties tussen lonen en arbeidsrelaties 

Correlaties Spearman's rho Relatie
met

collega's

Relatie
met

directe leiding
Rechtvaardig betaald Correlatiecoëfficiënt ,245 ,271
  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000
  N 2983 3023
 
De factor die de meeste invloed heeft op de meeste andere factoren is het werktempo en 
de werkhoeveelheid. De correlatie is sterk met 13 andere factoren: geestelijke belasting, 
emotionele belasting, lichamelijke belasting, zelfstandigheid in het werk, inspraak, 
relaties,… Werken aan het beheersbaar houden van het werktempo is een krachtig 
instrument, maar vereist dus een geïntegreerde aanpak. 
 
3.1.2 Welzijn 
 
Ook de verschillende factoren van het welzijn vertonen onderling een sterke correlatie. 
Globaal zijn er voor de confectiesector de volgende correlaties. 
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Tabel 8: correlaties tussen de factoren van welzijn bij de arbeid 

  Spearman's 
rho  

Plezier 
in het 
werk

Betrokken-
heid bij de 

organisatie

Verloop-
intentie

Herstel-
behoefte

Piekeren Gezond-
heids-

klachten
Plezier in het 
werk 

Correlatie-
coëfficiënt 

1,000 ,543 -,237 -,489 -,155 -,364

  Sig. (1-
zijdig) 

, ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

  N 3104 2727 3063 2897 3033 2471
Betrokken-
heid bij de 
organisatie 

Correlatie-
coëfficiënt 

,543 1,000 -,263 -,345 -,026 -,260

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 , ,000 ,000 ,087 ,000

  N 2727 2835 2800 2714 2801 2298
Verloop-
intentie 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,237 -,263 1,000 ,164 ,105 ,177

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,000 , ,000 ,000 ,000

  N 3063 2800 3347 3013 3199 2628
Herstel-
behoefte 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,489 -,345 ,164 1,000 ,321 ,535

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,000 ,000 , ,000 ,000

  N 2897 2714 3013 3052 3019 2455
Piekeren Correlatie-

coëfficiënt 
-,155 -,026 ,105 ,321 1,000 ,308

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,087 ,000 ,000 , ,000

  N 3033 2801 3199 3019 3242 2579
Gezondheids-
klachten 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,364 -,260 ,177 ,535 ,308 1,000

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

  N 2471 2298 2628 2455 2579 2655
 

3.1.3 Arbeidsbeleving en welzijn 
 
Een algemeen beeld van de correlaties tussen arbeidsbeleving en welzijn vindt U in bijlage 
7: Overzicht correlaties tussen arbeidsbeleving en welzijn. 
 
Niettegenstaande er verschillende significante verbanden bestaan tussen enerzijds de 
verschillende factoren van arbeidsbeleving en anderzijds de factoren van welzijn bij de 
arbeid, is het toch duidelijk dat er 2 verbanden doorwegen. De correlaties tussen deze 
factoren zijn niet alleen significant maar ook sterk, wat betekent dat een aanzienlijk deel 
van de variantie in het welzijnsaspect verklaard wordt door één van de factoren van 
arbeidsbeleving.  
 
Een eerste zeer sterk verband is er tussen werktempo en herstelbehoefte. Samen met de 
factoren piekeren en gezondheid maakt herstelbehoefte de spanningscomponent van de 
psychosociale belasting. De correlatie is hier .523, wat betekent dat bijna 30% van de 
verschillen in herstelbehoefte verklaard kunnen worden door verschillen in werktempo. 
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Merk op dat werktempo sterk samenhangt met de andere factoren van arbeidsbelasting. Dit 
verband wordt ook de as ‘arbeidsbelasting – spanning door de arbeid’ genoemd. 
 
Een tweede sterk verband is er tussen inspraak en betrokkenheid bij de organisatie. De 
correlatie is hier .509, wat betekent dat 26% van de verschillen in betrokkenheid bij de 
organisatie kan verklaard worden door de inspraak. Meer algemeen gaat het om de inhoud 
van het werk én de relaties die samen een belangrijke verklaring kunnen geven voor de 
verschillen in het welbevinden van de werknemers in een bepaald bedrijf. 
 
Deze relaties voor de werknemers in de confectiesector sluiten aan bij bevindingen in 
andere sectoren en bij de scores van de arbeid(st)ers in het algemeen. Wat dat betreft liggen 
de resultaten van dit onderzoek in de lijn van de verwachtingen. 
 
3.1.3.1 Verklaring van de herstelbehoefte 
 
De belasting door de arbeidsomstandigheden zijn verantwoordelijk voor een grotere 
herstelbehoefte, meer piekeren en problemen met de gezondheid. Het sterkste verband is 
dit met de herstelbehoefte. Van de factoren van arbeidsbelasting is het werktempo de 
meest krachtige voorspeller. Het gaat telkens om lineaire verbanden: hoe hoger de belasting 
hoe hoger de herstelbehoefte. 
 

Tabel 9: correlaties tussen herstelbehoefte en arbeidsomstandigheden 

N 2664 

Herstelbehoefte 

 Werktempo 
en 

hoeveelheid

Lichamelijke 
inspanning

Emotionele 
belasting

Geestelijke 
belasting

Pearson Cor. ,527 ,377 ,346 ,222

Sig. (1-zijdig)  ,000 ,000 ,000 ,000

 
Met een regressieanalyse kan de mate van herstelbehoefte voorspeld worden aan de hand 
van de scores van de arbeidsbelasting.  
 

Tabel 10: verklaarde variantie van herstelbehoefte door de arbeidsbelasting 

R R2 Aangepaste R2

Sig. F
,571 ,326 ,325 ,000

 
Bij een lineaire regressie wordt 33% van de variantie verklaard. 
 
Het belang van de verschillende factoren (Beta) is een weerspiegeling van de sterkte van de 
correlatiecoëfficiënten. Beta is de coëfficiënt die berekend wordt na standaardisatie van de 
variabelen zodat deze vergeleken kunnen worden. Werktempo en hoeveelheid verklaren 
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dubbel zoveel als de lichamelijke belasting. Emotionele belasting verklaart maar heel weinig 
meer en de geestelijke belasting is niet meer significant. 
 

Tabel 11: relatief belang van de factoren van arbeidsbelasting voor de 

herstelbehoefte 

 Gestandaardiseerd Sig. Correlaties

  Beta Zero-order

(Constant)  ,000

Werktempo en hoeveelheid ,404 ,000 ,527

Lichamelijke inspanning ,201 ,000 ,377

Emotionele belasting ,093 ,000 ,346

Geestelijke belasting ,023 ,183 ,222
 
Werktempo en hoeveelheid is dus de beste voorspeller voor de herstelbehoefte. 
 
3.1.3.2 Verklaring van de betrokkenheid bij de organisatie. 
 
De arbeidsinhoud en de arbeidsrelaties hebben vooral een weerslag op het welbevinden, de 
betrokkenheid bij het werk en het plezier in het werk. Hier is het verband het sterkst met 
de betrokkenheid bij de organisatie. Van de factoren van arbeidsinhoud en relaties is hier 
inspraak de meest krachtige voorspeller. Merk op dat inspraak op de grens zit van 
arbeidsinhoud en relaties. 
 

Tabel 12: verklaarde variantie van betrokkenheid door arbeidsinhoud en 

arbeidsrelatie 

N 2298 In-
spraak 

Relatie met 
directe 
leiding

Com-

municatie

Zelfstandig-
heid in het 

werk

Leermoge-
lijkheden 

Afwisseling 
in het werk

Relatie met 
collega's

Werkop-
drachten 
duidelijk? 

Pears. 
Cor. 

Betrokken-
heid bij de 

organisatie

,504 ,475 ,435 ,385 ,373 ,341 ,315 ,276

Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Pears. 
Cor. 

Inspraak 1,000 ,543 ,572 ,662 ,445 ,435 ,310 ,272

Sig. (1-
zijdig) 

, ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

 
De correlaties van inspraak met de andere factoren worden hier mee opgenomen om aan te 
duiden dat het telkens om significante en vrij hoge correlaties gaat. 
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Tabel 13: correlaties tussen betrokkenheid en arbeidsinhoud en -relaties 

R R2 Aangepaste R2

Sig. F

,598 ,358 ,355 ,000
 
Bij een lineaire regressie wordt 36% van de variantie verklaard en het belang van de 
verschillende factoren (Beta) is een weerspiegeling van de sterkte van de 
correlatiecoëfficiënten. Inspraak en relatie met de directe leiding verklaren evenveel en 
minstens dubbel zoveel als elk van de andere factoren. Zelfstandigheid in het werk is zelfs 
niet meer significant. 
 

Tabel 14: relatief belang van arbeidsinhoud en -relatie voor de herstelbehoefte 

  Gestandaardiseerd Sig. Correlaties

  Beta Zero-order

(Constant)  ,009

Inspraak ,189 ,000 ,504

Relatie met directe leiding ,195 ,000 ,475

Communicatie ,097 ,000 ,435

Zelfstandigheid in het werk ,035 ,141 ,385

Leermogelijkheden ,114 ,000 ,373

Afwisseling in het werk ,097 ,000 ,341

Relatie met collega's ,065 ,001 ,315

Zijn de werkopdrachten duidelijk? ,067 ,000 ,276
 
Inspraak is dus de best voorspellende factor voor de betrokkenheid bij de organisatie. 
 
3.1.3.3 De gezondheidsklachten 
 
Er is een opmerkelijk verband tussen de arbeidsbelasting onder de vorm van werktempo en 
lichamelijke belasting, de welzijnsfactoren herstelbehoefte en betrokkenheid bij het bedrijf 
enerzijds en het aantal ziektedagen in het afgelopen jaar. 
 



‘Welzijn’ in de confectie 

 

37. 

Hoeveel dagen bent u 
in de afgelopen 12 
maanden thuis 
gebleven wegens 
ziekte? 

Herstelbehoefte Betrokkenheid bij 
de organisatie

Werktempo en 
hoeveelheid

Lichamelijke 
inspanning

Geen enkele dag Gemiddelde 34,17 58,48 43,05 32,92
  N 1576 1441 1592 1635
Minder dan 10 dagen Gemiddelde 39,39 51,50 45,85 37,56
  N 942 890 971 999
Meer dan 10 dagen Gemiddelde 50,07 48,38 49,28 43,44
  N 504 477 534 546
Totaal Gemiddelde 38,45 54,55 45,00 36,19
  N 3022 2808 3097 3180
Spearman’s rho .001 en correlatie +/- 15. 

 

3.1.3.4 Schematische voorstelling 
 
In onderstaand schema vindt u een overzicht van de belangrijkste correlaties. De pijlen 
geven aan welke factor van de arbeidsbeleving een belangrijke invloed heeft op welke 
factor van het welzijn. De correlatiecoëfficiënt r geeft de sterkte van het verband weer. De 
richting van het verband is steeds positief in de zin dat: 
• Hoe hoger de arbeidsbelasting hoe hoger de herstelbehoefte 
• Hoe beter de arbeidsinhoud, relaties en voorwaarden, hoe groter de betrokkenheid 
 

Figuur 13: welzijnsdeterminanten confectiearbeid(st)er 

 

 

Spearman's rho (r=...)  

relatie  directe leiding r=.48 
toekomstonzekerheid  

piekeren 

<Loon, werkzekerheid,….> 

Arbeidsrelatie

<Arbeidsbelasting> 

Welzijnsdeterminanten confectiearbeid(st)er 
Belangrijkste significante correlaties (op . 001) en de sterkte van het verband  

werktempo en hoeveelheid r= .52 
geestelijke belasting r=.22  

emotionele belasting r=.34 

lichamelijke inspanning r=.38 

veiligheid r.11 

afwisseling in het werk r=.34 

leermogelijkheden r=.38 

zelfstandigheid r=.39 

inspraak r=.51 

relatie collega's r=.32 

duidelijke werkinstructies r=.29 
communicatiestrategie r=.44 

verlof r=.16 

afstemming gez in r=.16 

loon r=.20 

loopbaan mogelijkheden r=.26 

plezier in het werk 

betrokkenheid bij organisatie  

verandering van baan  

herstelbehoefte 

gezondheid 

Arbeidsvoorwaarden  

<Relaties, Informatie, communicatie, …> 

Arbeidsinhoud 
<Leer- en regelmogelijkheden> 

Arbeidsomstandigheden  
Welzijn   
<Gezondheid, spanning, arbeidstevredenheid> 

  
r   =  0   = geen correlatie   
r =  1   = 100% correlatie   
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3.2 De ‘gemiddelde’ Vlaamse arbeid(st)er. Quid? 
 
Het referentiebestand is in opbouw en laat een vergelijking toe met 2.000 ‘arbeid(st)ers’ uit 
diverse sectoren. Het is een status questione anno 2002. 
 

Figuur 14: welzijnsprofiel van de confectiearbeid(st)ers 

 
Op het vlak van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsrelaties en 
arbeidsvoorwaarden scoren de confectiearbeid(st)ers meestal gelijkaardig of gunstiger dan 
het referentiebestand aan industriearbeid(st)ers. Op vlak van welzijn, spanning en 
welbevinden, is dat echter niet zo. Integendeel, meestal zijn de scores minder gunstig. Bij 
de confectiearbeid(st)ers is er nochtans wel degelijk een relatie tussen de 
arbeidsomstandigheden, -inhoud, -relaties en -voorwaarden enerzijds en spanning en 
welbevinden anderzijds. Net zoals dat ook in het referentiebestand gevonden wordt. Punt 
is dus dat de relatief minder hoge belasting bij de confectiearbeid(st)ers op vlak van 
arbeidsomstandigheden enz., zich niet weerspiegelt in een minder hoge score voor 
spanning en welbevinden.  
 
Voor dit op het eerste zicht ‘eigenaardig’ resultaat zijn een paar goede verklaringen te 
geven. De belangrijkste zijn de verschillen in leeftijd en geslacht tussen het 
referentiebestand en de groep arbeid(st)ers in de confectie. 
 
De relatief hogere gemiddelde leeftijd van de confectiewerknemers verklaart de hogere 
herstelbehoefte. Gezien de tewerkstelling in de voorbije decennia is afgenomen en de 
instroom van jonge arbeid(st)ers beperkt was, ligt de gemiddelde leeftijd van de 
werknemers in de confectie hoger dan in het referentiebestand. 

Welzijnsroos Confectie
cirkel = gemiddelde 2000 Vlaamse arbeiders  /  buiten cirkel = gunstiger dan gemiddeld
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Maar ook het geslacht speelt een rol. In de confectiesector werken 90% vrouwen in 
tegenstelling tot 78% mannen in het referentiebestand. Veelal hebben vrouwen een 
dubbele belasting: werk én gezin en er zijn ook wel fysieke en psychische verschillen. 
 
Er zijn duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen in de confectiesector en deze 
verschillen zijn meestal direct verbonden met de aard van de functie: 
v Emotionele en lichamelijke belasting ligt hoger bij mannen. Mannen zijn hier meestal 

tewerkgesteld in het magazijn voor verzending en inpakken. Zij komen meer in 
contact met klanten wat emotioneel meer belastend is. Verder is inpakken en stockeren 
ook lichamelijk zwaarder dan de meeste andere jobs in de confectie. 

v Afwisseling in het werk, leermogelijkheden en zelfstandigheid liggen beter voor 
mannen in de confectie. De reden ligt opnieuw in de functie. 

v Ook communicatie en inspraak liggen gunstiger voor de mannen. Opnieuw is dit deels 
functiegebonden. 

v Maar zeer opmerkelijk: de vrouwen geven een significant hogere herstelbehoefte aan. 
Deze significant hogere herstelbehoefte blijft bestaan als enkel de functie ‘magazijn’ 
analyseren; dit terwijl alle andere significante verschillen tussen mannen en vrouwen 
wegvallen.  

 
Ook in andere sectoren zijn functies veelal ‘sekse’-gebonden en ook daar worden de 
lichamelijk meest belastende functies door mannen uitgeoefend. 
 
Kortom, gezien de meerderheid in het referentiebestand mannen zijn, is een zwaardere 
arbeidsbelasting niet zo verwonderlijk. Het feit dat men in de confectie toch een grotere 
herstelbehoefte rapporteert is zeker deels toe te schrijven aan de extra, zeg maar de dubbele 
gezinslast die vrouwen meestal dragen.  
 
Een andere belangrijke belastende factor, bepalend voor de herstelbehoefte, is de 
ploegenarbeid. Ploegenarbeid of werken op onregelmatige uren is zwaar belastend, zoals 
vroeger onderzoek in de weverijen16 goed heeft aangetoond. In de confectie wordt weinig 
of niet in ploegen gewerkt. 
 
Tenslotte is er nog het opmerkelijk verschil in toekomstonzekerheid tussen 
confectiearbeid(st)ers en het referentiebestand van 2000 Vlaamse arbeid(st)ers. 
Arbeid(st)ers in de confectie voelen zich minder onzeker over toekomstige tewerkstelling 
dan de gemiddelde arbeid(st)er. Ook hier zou de verklaring kunnen liggen in de 
verschillende tewerkstelling op vlak van geslacht. Een studie heeft immers uitgewezen dat 
recessie vooral sectoren treffen waar mannen werken Vrouwen zijn voor het behoud van 
hun job tijdens een periode van recessies beter af dan mannen. Volgens een Amerikaanse 
studie is dat al in drie opeenvolgende recessies het geval en het fenomeen geldt ook voor 

                                                 
16  Welzijn op het werk. Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie in de Vlaamse weverijen / Gert Verdonck - SERV/STV-Innovatie&Arbeid, Informatiedossier, Brussel, 

2000. 
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België. Dat de crisis vrouwen minder treft, heeft vooral te maken met de aard van hun job 
en van hun contract. De positie van de vrouw op de arbeidsmarkt is nog niet fundamenteel 
veranderd17. 
 

3.3 Persoonsgebonden kenmerken 
 
Voor de persoonsgebonden kenmerken wordt nagegaan welke significante verbanden er 
zijn met de factoren van arbeidsbeleving en met de welzijnsfactoren. 
 
In bijlage 8 vindt u een overzicht met de Spearman’s rho correlatiecoëfficiënten. Bijlage 8: 
Correlaties persoonsgebonden factoren en beleving en welzijn. 
 
3.3.1 Genderverschillen 
 
De confectiesector is een overwegend vrouwelijke sector. Enerzijds leert een eenvoudige 
correlatieanalyse dat heel wat factoren van de arbeidsbeleving en van het welzijn 
‘gendergebonden’ zijn. Anderzijds is het ook duidelijk dat vrouwen en mannen, zelfs 
binnen één sector toch veelal andere functies uitoefenen. Zo telt het bestand maar 8 
stikkers, tegen 1357 stiksters. Om de invloed van de functie op de correlatie tussen geslacht 
en belevings- en welzijnsfactoren uit te schakelen, wordt de analyse voor 1 functie gemaakt. 
Binnen dezelfde functie worden mannen en vrouwen verondersteld om dezelfde taken uit 
te voeren.  
 

                                                 
17  Het Nieuwsblad, 23/10/2002, p.9, 369 woorden; Het Volk, 23/10/2002, p.9, 369 woorden. 
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Tabel 15: genderverschillen tussen de verschillende functies 

 Wat is uw geslacht? Totaal 

  Vrouw Man   
Stylist 10 1 11 
  90,9% 9,1% 100,0% 

Modelmaakster/modelstikster/modeliste 146   146 
  100,0%   100,0% 
Patronen maken 74 4 78 
  94,9% 5,1% 100,0% 
Patronen intekenen 53 3 56 
  94,6% 5,4% 100,0% 

Opleggen 52 6 58 
  89,7% 10,3% 100,0% 
Snijden 230 15 245 
  93,9% 6,1% 100,0% 
Confectie voorbereiden 85 1 86 
  98,8% 1,2% 100,0% 

Stikken 1357 8 1365 
  99,4% ,6% 100,0% 
Strijken 192 2 194 
  99,0% 1,0% 100,0% 
Afwerken 114 13 127 
  89,8% 10,2% 100,0% 

Magazijn 81 78 159 
  50,9% 49,1% 100,0% 
Bandleiden 63 3 66 
  95,5% 4,5% 100,0% 
Kwaliteitscontrole 127 11 138 
  92,0% 8,0% 100,0% 

Verzending 66 14 80 
  82,5% 17,5% 100,0% 
Verpakking 67 6 73 
  91,8% 8,2% 100,0% 

 
De enige functie die zich tot zo’n analyse leent, is de functie magazijnier. Voor de andere 
functies zijn er te weinig mannen. Het uitgangspunt is dat gemiddeld genomen mannen en 
vrouwen dezelfde taken in het magazijn uitvoeren, met dien verstande dat de zwaarste 
belastingen wellicht naar de mannelijke collega’s worden doorgeschoven.  
 
In volgende tabel worden de correlaties weergegeven tussen de variabele ‘geslacht’ en de 
diverse arbeidsbelevings- en welzijnsfactoren. Voor de confectie algemeen is duidelijk dat 
veel van de belevings- en welzijnsfactoren ‘gendergebonden’ zijn. Bij de vergelijking voor 1 
functie verdwijnen een aantal correlaties. 
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Tabel 16: correlaties arbeidsbeleving en welzijn met geslacht 

 Wat is uw geslacht? 
(vrouw code 1/man code 2) 

Spearman’s Alle
arbeid(st)ers 

Functie
magazijnier

  Werktempo en hoeveelheid Correlatiecoëfficiënt -,023 -,120
    Sig. (1-zijdig) ,107 ,086
    N 2992 131
  Geestelijke belasting Correlatiecoëfficiënt ,006 -,165
    Sig. (1-zijdig) ,379 ,031*
    N 3114 129
  Emotionele belasting Correlatiecoëfficiënt ,102 ,057
    Sig. (1-zijdig) ,000** ,262
    N 3060 127
  Lichamelijke inspanning Correlatiecoëfficiënt ,124 -,144
    Sig. (1-zijdig) ,000** ,051
    N 3072 130
  Afwisseling in het werk Correlatiecoëfficiënt ,062 ,023
    Sig. (1-zijdig) ,000** ,397
    N 2948 129
  Leermogelijkheden Correlatiecoëfficiënt ,074 ,066
    Sig. (1-zijdig) ,000** ,227
    N 3049 131
  Zelfstandigheid in het werk Correlatiecoëfficiënt ,164 ,146
    Sig. (1-zijdig) ,000** ,048*
    N 2996 131
  Relatie met collega's Correlatiecoëfficiënt ,007 ,047
    Sig. (1-zijdig) ,352 ,299
    N 2980 129
  Relatie met directe leiding Correlatiecoëfficiënt -,006 ,025
    Sig. (1-zijdig) ,366 ,391
    N 3005 130
  Communicatie Correlatiecoëfficiënt ,075 ,085
    Sig. (1-zijdig) ,000** ,168
    N 3054 131
  Inspraak Correlatiecoëfficiënt ,128 ,048
    Sig. (1-zijdig) ,000** ,296
    N 3033 126
  Toekomstonzekerheid Correlatiecoëfficiënt ,002 -,043
    Sig. (1-zijdig) ,463 ,314
    N 3023 129
  Plezier in het werk Correlatiecoëfficiënt -,019 ,032
    Sig. (1-zijdig) ,156 ,359
    N 2968 126
  Betrokkenheid bij de organisatie Correlatiecoëfficiënt ,046 -,002
    Sig. (1-zijdig) ,008* ,492
    N 2714 121
  Herstelbehoefte Correlatiecoëfficiënt -,092 -,282
    Sig. (1-zijdig) ,000** ,001**
    N 2927 124
  Piekeren Correlatiecoëfficiënt -,009 -,033
    Sig. (1-zijdig) ,313 ,353
    N 3100 130
  Gezondheidsklachten VIW Correlatiecoëfficiënt -,070 -,221
    Sig. (1-zijdig) ,000** ,011*
    N 2536 108
*  Correlatie is significant .05 (1-zijdig. 
**  Correlatie is significant .001 (1-zijdig. 
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Bovenstaande tabel leert dat vrouwen in de confectie doorgaans een minder zware 
arbeidsbelasting ervaren en zeer ongunstig scoren op de factoren van taakinhoud, maar 
wel een hoger herstelbehoefte rapporteren. En dat is niet anders voor de 
magazijnierfunctie al zijn er dan wel minder significante verbanden.  
 
Twee belangrijke conclusies dringen zich op: binnen de confectiesector worden de meest belastende functies én 
taken door mannen uitgevoerd, maar de taakinhoud, communicatie, inspraak en zelfstandigheid zijn 
hiervoor (of hierdoor?) ook veel groter. 
 
Het gender-aspect vraagt dus een genuanceerde benadering. Maar abstractie gemaakt van 
de verschillen in functies geeft een vergelijken van de arbeidsbeleving van de vrouwen met 
deze van de mannelijke arbeid(st)ers het volgende beeld. 
 

Figuur 15: welzijnsprofiel van de confectiearbeidster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dit schema geeft onmiddellijk een algemeen overzicht. De arbeidsbelasting in termen van 
werktempo, lichamelijke-, geestelijke- en emotionele belastingen scoren gelijk of zelf 
gunstiger voor de vrouwen. De arbeidsinhoud is duidelijk minder gunstig. De relaties zijn 
niet ‘gender’ gebonden, alleen is de communicatiestrategie voor vrouwen minder duidelijk. 
De arbeidsvoorwaarden worden minder gunstig beoordeeld, maar toch denkt men niet 
meer dan mannen aan veranderen van baan. 
 
Opmerkelijk zijn vooral de minder gunstige scores op welzijn. Vooral de herstelbehoefte en 
de gezondheid roepen toch vragen op. Niettegenstaande de ‘minder’ zware arbeidsbelasting 
ervaren de vrouwen toch meer vermoeidheid. De lagere betrokkenheid kan eventueel 
verklaard worden met de minder ‘interessante’ jobinhoud, maar zeker ook door de mindere 
mate van inspraak. 

Welzijnsroos vrouwen in de Confectie
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Tabel 17: genderverschillen in arbeidsbeleving en welzijn 

Wat is uw 
geslacht? 

Werktempo en 
hoeveelheid

Inspraak Betrokkenheid bij
De organisatie

Herstel-
behoefte

Vrouw Gemiddelde 45,14 31,89 54,01 39,32
  N 2790 2831 2525 2727
Man Gemiddelde 43,83 41,27 59,04 28,87
  N 293 293 271 285
Totaal Gemiddelde 45,02 32,77 54,50 38,33
  N 3083 3124 2796 3012
 
Er is voor deze minder gunstige welzijnsfactoren een gendergebonden verklaring. Vrouwen 
hebben fysiek gemiddeld een minder grote draagkracht en daarenboven veelal een dubbele 
dagtaak. Hierover bestaat recent onderzoek aan de VUB over de tijdsbepaling van 
Vlamingen18 vrouwen besteden bijna dubbel zoveel tijd aan huishoudelijk werk en zorg 
voor de kinderen. Het verschil in tijdsbesteding aan het gezin neemt af wanneer beiden 
voltijds werken, maar de dubbele dagtaak voor de vrouw blijft. 
 
De plaats van het gezin in het leven van de vrouw zou ook mee aan de basis kunnen liggen 
voor de minder sterke betrokkenheid bij het werk. Vrouwen voelen zich meer betrokken 
op het gezin en werk komt op de 2de plaats. Maar in dit geval is er wel nog een andere 
factor die een rol speelt. De betrokkenheid wordt vooral bepaald door de inspraak die de 
werknemers hebben in de organisatie van het werk. Uit verdere analyse blijkt nu dat die 
inspraak veel minder gunstig scoort bij vrouwen, waardoor zeker een deel van hun minder 
gunstige score bij betrokkenheid verklaard wordt. Bij een partiële correlatie voor de relatie 
gender en betrokkenheid, met name met als controlefactor inspraak, verdwijnt de relatie. 
 
Bovenstaande argumenten zijn uiteraard veralgemeningen, en er zijn verder verschillen op 
basis van bijvoorbeeld de functie en de verantwoordelijkheid. Om de genderverschillen 
duidelijker naar voor te halen hebben werden de correlaties tussen geslacht en 
arbeidsbeleving afzonderlijk gemaakt voor de functie magazijnier. Dan verdwijnen reeds 
vele correlaties of zijn minder significant. Zeer opmerkelijk evenwel is de ‘blijvende’ 
significante relatie met herstelbehoefte. En een correlatiecoëfficiënt van .28 is een 
persistent verband. 
 
3.3.2 Leeftijd 
 
Er zijn een aantal significante verbanden tussen leeftijd en arbeidsbeleving en welzijn, maar 
de correlaties zijn meestal zwak. Alleen voor lichamelijke inspanningen, herstelbehoefte en 
betrokkenheid bij het bedrijf bestaat een opmerkelijk patroon. 
 

                                                 
18  Glorieux Ignace, ea / Vlaanderen in uren en minuten; Sociologie Onderzoeksgroep TOR, VUBPRESS, Brussel, 2002. 
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De lichamelijke belasting blijkt af te nemen met de leeftijd, wat kan wijzen op het feit dat 
aan oudere werknemers waar mogelijk ook lichtere jobs gegeven worden. Daardoor neemt 
ook de herstelbehoefte lichtjes af vanaf de 50 jaar. Het ‘healthy worker’ fenomeen, waarbij 
werknemers die de werkdruk niet meer aankunnen sneller uitstromen, speelt evenzeer. De 
blijvers zijn gemiddeld sterker dan diegene die uitstromen. De betrokkenheid bij het bedrijf 
neemt toe, wat in de lijn ligt van de verwachtingen. Oudere werknemers gaan zich meer 
identificeren met het bedrijf en de werkgever en worden meer honkvast. Veranderen van 
baan wordt niet meer zo snel overwogen (correlatie -.18). 
 

Figuur 16: leeftijd, lichamelijke inspanning, betrokkenheid en herstelbehoefte 

 
 
Het feit dat de herstelbehoefte toeneemt, niettegenstaande de lichamelijke belasting daalt, 
wijst er op dat de draagkracht afneemt met de leeftijd. 
 

3.3.3 Opleidingsniveau 
 
Het opleidingsniveau heeft weinig invloed op de arbeidsbeleving, zeker na een controle 
voor de rol van de functie. Alleen de relaties met leermogelijkheden en loon blijven 
bestaan, maar de verbanden zijn niet sterk. 
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3.3.4 Functie 
 
De verschillen in arbeidsbeleving en welzijn tussen de functies worden besproken in een 
volgend hoofdstuk omdat deze variabele toch meer arbeidsorganisatorische kenmerken 
vertoont dan persoonsgebonden factoren.  
 
Hier volgt een overzicht van de verschillen tussen de stiksters en de andere arbeid(st)ers in 
de confectie en tussen de productiegebonden beroepen en de beroepen in de 
productontwikkeling. De stiksters wijken significant af van de andere arbeid(st)ers in de 
confectie wat hun leeftijd betreft. Functies in de productieontwikkeling zijn voor relatief 
hoger geschoolden. 
 
3.3.4.1 Stiksters versus andere arbeid(st)ers in de confectie 
 
Voor de stiksters worden de correlatie met de arbeidsbelevings- en welzijnsfactoren 
gecontroleerd voor leeftijd, omdat de gemiddelde stikster significant ouder is dan de 
gemiddelde andere arbeid(st)er in de confectie en leeftijd is bepalend voor de draagkracht 
en de herstelbehoefte. 
 

Figuur 17: leeftijdsverdeling in % binnen de stiksters versus andere arbeid(st)ers 
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De stiksters zijn gemiddeld significant ouder dan de andere arbeid(st)ers in de confectie. 
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Figuur 18: welzijnsprofiel van de stiksters in de confectiesector 

 
Vijf verbanden die oorspronkelijk bestonden vielen weg na controle voor leeftijd: 
communicatie, mogelijkheden om te werken op uren die passen bij het privé-leven, 
vooruitzichten op het maken van promotie of carrière, herstelbehoefte en gezondheid. 
 
De verklaring hiervoor is de volgende: 
v Gemiddeld genomen zijn de andere functies iets beter geïnformeerd dan de stiksters, 

maar per leeftijdscategorie valt de significante correlatie weg. Stiksters zijn gemiddeld 
niet minder geïnformeerd omdat ze stikster zijn, maar omdat het om iets oudere 
werknemers gaat. Goed communiceren betekent rekening houden met de leeftijd. Het 
zal dan ook efficiënter zijn om het communicatiebeleid beter af te stemmen op ook 
oudere werknemers, dan een speciale strategie te ontwikkelen voor de communicatie 
met de stiksters. 

v Stiksters hebben gemiddeld minder mogelijkheden om te werken op uren die passen 
bij het privé-leven, maar opnieuw verdwijnt deze relatie bij controle voor leeftijd. Het 
zijn algemeen genomen vooral ouderen die vinden dat men het werk niet kan 
afstemmen op het privé-leven. 

v Stiksters hebben gemiddeld genomen minder vooruitzicht op carrière en promotie, 
maar opnieuw is de gemiddelde leeftijd hiervan de reden. Oudere werknemers hebben 
algemeen minder vooruitzichten op promotie. Het resultaat wordt hier dus door de 
gemiddeld hogere leeftijd verklaard in plaats van door de functie. 

v Een grotere herstelbehoefte bij stiksters is opnieuw niet te wijten aan de functie, maar 
aan de hogere gemiddelde leeftijd van de stiksters. In de arbeidsorganisatie moet men 
dus rekening houden met dit gegeven indien men de herstelbehoefte onder controle 
wil houden. 

Welzijnsroos stiksters in de confectie
cirkel = gemiddelde arbeid(st)er confectie (zonder stiksters  /  buiten cirkel = gunstiger dan gemiddeld
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v Voor gezondheidsklachten en verschillen tussen stiksters en andere arbeid(st)ers in de 
confectie geldt dezelfde redenering. Klachten hangen eerder samen met de leeftijd dan 
met de functie van stikster. 

 

3.3.4.2 Functiedomein productontwikkeling versus productie 
 
Het is niet mogelijk om voor elke functie afzonderlijk een profiel te maken, de keuze valt 
daarom op de indeling in hoofdzakelijk hoofdwerkers en hoofdzakelijk handwerkers. 
 
Voor de indeling van de beroepenstructuur wordt gebruik gemaakt van het 
beroepsprofielenproject van de SERV. Uiteraard gaat het hier enkel over arbeid(st)ers en 
zijn de beroepen in dit onderzoek zeker niet representatief voor wat de 
productontwikkeling betreft. In dit onderzoek werden volgende functies niet opgenomen: 
productverantwoordelijke, tijd- en methodestudie-verantwoordelijke, ontwerper, maar ook 
de productiefunctie ‘afdelingsverantwoordelijke’ nam niet deel aan de survey. 
 
PRODUCTONTWIKKELING  
Productverantwoordelijke  
Tijd- en methodestudieverantwoordelijke  
Kwaliteitsverantwoordelijke  
Ontwerper  
Patronenmaakster/-intekenaarster  
Modellenmaakster  
Productievoorbereider  
Patronenmaakster/-intekenaarster  
Modellenmaakster  
Productievoorbereider 
 

PRODUCTIE  
Productiemanager  
Snijdster/oplegster/bundelaarster  
Atelierleidster  
Stikster  
Strijkster  
Afwerkster 

 
Het gaat in wat volgt dus enkel om de functies met een arbeid(st)ersstatuut. 
 



‘Welzijn’ in de confectie 

 

49. 

Figuur 19: vooropleiding binnen de productie versus productontwikkeling 
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Uit de correlatietabel in bijlage blijkt dat er enkel betekenisvolle verbanden zijn met de 
arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud en het welzijn van de arbeid(st)ers. De relaties 
en de arbeidsvoorwaarden worden niet significant verschillend ervaren. Bijlage 9: 
Verschillen in arbeidsbeleving en welzijn tussen productiemedewerkers en werknemers uit 
de productievoorbereiding. De welzijnsroos voor de arbeid(st)ers van de 
productontwikkeling in vergelijking met de arbeid(st)ers uit de productie spreekt voor zich. 
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Figuur 20: welzijnsprofiel van de productontwikkeling in de confectiesector 

 
De arbeidsbeleving van de arbeid(st)ers in de productontwikkeling vertoont reeds 
kenmerken van bediendefuncties: meer geestelijk en emotioneel belastend, een rijkere 
functie-inhoud en relatief betere scores op de welzijnsfactoren. 
 
3.3.5 Anciënniteit in de functie en in het bedrijf 
 
De bedrijfsanciënniteit heeft geen invloed op de arbeidsbelasting, de functieanciënniteit 
maakt de geestelijke en lichamelijke belasting significant lichter, maar het verband is toch 
relatief zwak (+/- .10). Uiteraard is hier gecontroleerd voor leeftijd. 
 
Het aantal jaren dat werknemers reeds in het bedrijf of in de functie werken heeft geen 
relevante verbanden met het welzijn. Alleen de verloopintentie neemt betekenisvol af met 
de anciënniteit. 
 

Welzijnsroos functiedomein productontwikkeling in de confectie
cirkel = gemiddelde productiearbeid(st)er confectie  /  buiten cirkel = gunstiger dan gemiddeld
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3.4 Samenvatting 
 
Er is een betekenisvol verband tussen enerzijds de factoren van de arbeidsbeleving en anderzijds de factoren 
van het welzijn. Op basis van een profiel van de arbeidsbeleving kan een inschatting gemaakt worden van 
het welzijn. 
 
De herstelbehoefte wordt vooral bepaald door de arbeidsbelasting in het algemeen en het werktempo en de 
werkhoeveelheid in het bijzonder. De betrokkenheid bij de organisatie hangt vooral samen met de 
inspraakmogelijkheden, maar ook de inhoud van het werk algemeen en de arbeidsrelaties hebben een 
belangrijke invloed. 
 
De confectiearbeid(st)ers hebben in vergelijking met een referentiebestand van 2000 arbeid(st)ers uit diverse 
sectoren een relatief lagere arbeidsbelasting, een minder interessante jobinhoud en gelijkaardige arbeidsrelaties 
en arbeidsvoorwaarden. Het welzijn is over het algemeen minder gunstig. De reden hiervoor moet in 
hoofdzaak gezocht worden in de overwegend vrouwelijke tewerkstelling en de iets oudere gemiddelde leeftijd 
van de arbeid(st)ers in de confectie. De dubbele dagtaak van vrouwen en de hogere leeftijd zijn extra 
belastende factoren die de relatie tussen arbeidsbeleving en welzijn deels vertekenen. 
 
De verschillende functies in de confectie vertonen een ander profiel voor arbeidsbeleving en welzijn en de 
verschillen lopen in belangrijke mate langs de lijnen van de hoofdarbeid(st)ers en handarbeid(st)ers. 
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4. DE ARBEIDSORGANISATIE IN DE CONFECTIE 
 
De resultaten van de arbeidsbeleving kunnen in belangrijke mate verklaard worden door de 
arbeidsorganisatorische kenmerken van de bedrijven. De arbeidsorganisatorische 
kenmerken worden in kaart gebracht met een survey, een grootschalige representatieve 
enquêtering, en door casestudies met diepte-interviews in 8 bedrijven. 
 
Tijdens de gesprekken werden concreet meetbare, maar ook minder meetbare, kenmerken 
van de werkorganisatie aangevoerd als oorzaken van extra arbeidsbelasting of ongunstige 
arbeidsbeleving.  
 
De meetbare kenmerken zijn zoveel mogelijk opgenomen in de vragenlijst van de survey. 
Zo kan met de databank van de enquêtes statistisch nagaan worden in hoeverre 
bijvoorbeeld een premiesysteem samengaat met werkdruk of in welke mate rechtstaand 
werken meer belastend is dan zittend. De invloed van bijvoorbeeld de aard van de 
machines en de organisatie van het onderhoud en de herstellingen zijn daarentegen niet 
met cijfers uit de enquête te verifiëren. De problematiek is te complex bevonden om in 
eenvoudige vragen te gieten. 
 
Bij deze rapportering wordt vertrokken van de organisatiekenmerken die in de bedrijven als 
mogelijke oorzaken van ongunstige arbeidsbeleving zijn aangewezen. Met de resultaten van 
de survey kan worden nagegaan of deze ‘vooronderstellingen’ ook statistisch onderbouwd 
kunnen worden. Sommige organisatiekenmerken zijn functiegebonden, waardoor bepaalde 
relaties enkel voor die functie geanalyseerd kunnen worden. Andere organisatiekenmerken 
hebben niet op alle werknemers betrekking waardoor bepaalde verbanden alleen te testen 
zijn voor die werknemers die geconfronteerd worden met bepaalde kenmerken. Dit geldt 
voor organisatiekenmerken zoals premieverloning, gegevens invoeren in de computer, 
bandwerk, enz. Om die reden worden naast de scores of percentages ook het aantal 
werknemers (N) vermeld. Vooraf worden de belangrijkste verschillen in arbeidsbeleving 
naar functies toegelicht. 
 

4.1 Arbeidsomstandigheden 
 
De arbeidsomstandigheden bepalen de arbeidsbelasting waaronder de werknemers werken. 
De arbeidsbelasting wordt in de enquête gemeten door vragen over het werktempo, de 
geestelijke belasting, de emotionele belasting, de lichamelijke belasting en de 
veiligheidsrisico’s. De ergonomische aspecten worden maar beperkt behandeld. Recent 
verscheen hierover een handboek voor de verschillende productieafdelingen binnen de 
kledingindustrie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek19. 

                                                 
19  Gunning, J. ea / Ergonomic Handbook for the Clothing Industry. Union of Needletrades, Ontario, Canada 2001. 
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In de bedrijven en in de survey zijn duidelijke verschillen voor deze factoren van 
arbeidsbeleving en kunnen daarvoor ook arbeidsorganisatorische oorzaken aangewezen 
worden. 
 

4.1.1 De functie 
 
Voor zowat alle factoren van arbeidsbelasting worden significante verschillen gevonden 
tussen de functies. De verschillen tussen de functies voor de gemiddelde scores20 zijn 
duidelijk. In volgende tabel worden de functies gegroepeerd op specifieke 
gemeenschappelijke kenmerken. Achtereenvolgens zijn dat ontwerpfuncties, uitvoerende 
productiefuncties, leidinggevende en controlerende functies en logistieke functies. 

                                                 
20  De scores voor de verschillende factoren van arbeidsbeleving zijn herleid op 100, maar vergelijkingen van deze scores tussen de factoren zijn niet mogelijk. Het is 

de bedoeling om de scores van één factor te vergelijken tussen functies. 
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Tabel 18: arbeidsomstandigheden en belasting voor de verschillende functies 

Functie Werktempo 
en 

hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Gevaarlijke 
situaties

Stylist Gemiddelde 42,42 90,48 27,62 25,97 22,2%
  N 10 10 10 11 9
Modelmaakster Gemiddelde 42,96 85,26 18,17 22,99 2,1%
  N 137 146 141 146 145
Patronen maken Gemiddelde 42,91 90,11 17,38 20,41 5,1%
  N 75 78 77 77 78
Patronen 
intekenen 

Gemiddelde 43,85 84,68 15,43 31,32 9,4%

  N 53 55 54 52 53
Opleggen Gemiddelde 42,48 77,72 14,29 55,64 25,9%
  N 56 59 58 54 58
Snijden Gemiddelde 39,72 78,36 11,18 44,06 21,1%
  N 231 235 236 233 237
Confectie 
voorbereiden 

Gemiddelde 42,19 73,70 16,58 35,83 7,1%

  N 79 86 81 84 84
Stikken Gemiddelde 46,94 68,47 13,10 30,82 5,5%
  N 1269 1330 1302 1313 1334
Strijken Gemiddelde 49,01 60,59 12,49 36,47 7,2%
  N 173 178 178 179 181
Afwerken Gemiddelde 44,46 66,11 13,81 39,04 17,4%
  N 116 120 120 116 115
Bandleiden Gemiddelde 50,05 84,84 29,61 33,78 12,5%
  N 60 65 64 64 64
Kwaliteitscontrole Gemiddelde 46,56 79,24 14,94 43,04 15%
  N 126 131 131 129 133
Magazijn Gemiddelde 43,41 76,85 16,95 55,06 19%
  N 153 152 150 151 147
Verzending Gemiddelde 45,73 77,59 15,21 53,49 10,5%
  N 77 78 77 77 76
Verpakking Gemiddelde 39,99 62,70 11,90 44,97 8,7%
  N 66 72 70 70 69
Ander, namelijk Gemiddelde 43,13 73,18 15,61 41,41 24,4%
  N 274 277 273 274 275
Totaal Gemiddelde 45,16 72,45 14,37 36,07 10,8%
  N 2955 3072 3022 3030 3058
 
Het werktempo ligt het hoogst bij bandleidsters, kwaliteitscontrole, stikken, strijken en 
verzenden. De grootste geestelijke belasting komt voor bij ‘ontwerp’ functies en bij de 
bandleidsters. De emotionele belasting ligt het hoogst bij het ontwerp, de voorbereiding en 
bij de leidinggevenden. De lichamelijk belasting is hoger bij uitvoerende functies in 
voorbereiding en afwerking en verzending. Gevaarlijke situaties zijn er meer voor functies 
in de snijafdeling of nabewerking en magazijn. 
 
Meer algemeen hebben leidinggevende functies een zwaardere belasting en vooral dan van 
de emotionele en geestelijke belasting. 
 
Uitvoerende kernfuncties rapporteren vooral een hogere belasting bij werkhoeveelheid en 
werktempo. 
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Logistieke functies melden eerder een hogere lichamelijke belasting en meer kans op 
werken in gevaarlijke situaties. 
 

Voor de functies zijn er geen of slechts zwakke significante verbanden met de 
spanningsfactoren van welzijn, namelijk piekeren en herstelbehoefte. Voor de 
gezondheidsklachten (Spearman’s rho .04) zijn er volgende verschillen.  
 

Tabel 19: gezondheidsklachten voor de verschillende functies 

Functie Gezondheidsklachten %
Stylist Gemiddelde 8,79
  N 11
Modelmaakster/modelstikster/modeliste Gemiddelde 12,14
  N 113
Patronen maken Gemiddelde 9,62
  N 62
Patronen intekenen Gemiddelde 12,50
  N 52
Opleggen Gemiddelde 13,77
  N 53
Snijden Gemiddelde 11,85
  N 199
Confectie voorbereiden Gemiddelde 12,16
  N 71
Stikken Gemiddelde 13,93
  N 1056
Strijken Gemiddelde 13,14
  N 143
Afwerken Gemiddelde 16,96
  N 102
Magazijn Gemiddelde 11,87
  N 125
Bandleiden Gemiddelde 17,38
  N 49
Kwaliteitscontrole Gemiddelde 16,15
  N 107
Verzending Gemiddelde 13,33
  N 66
Verpakking Gemiddelde 11,14
  N 51
Totaal Gemiddelde 13,49
  N 2260
 
Opvallend zijn de relatief hogere gezondheidsklachten bij de bandleidsters, 
kwaliteitscontroleurs en in de afwerking. 
 
Een overzicht van de afzonderlijke klachten is opgenomen in bijlage 10: 
Gezondheidsklachten naar functie. Een aantal klachten zijn duidelijk gebonden aan de 
functie. 
 
De last van hoofdpijn ligt gevoelig hoger bij de functies waar het aantal klachten ook 
gemiddeld hoger ligt en vooral bij functies met leidinggevende verantwoordelijkheid of 
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verantwoordelijkheid voor kwaliteit: patronen intekenen, afwerking, kwaliteitscontrole en 
bandleidster. 
 
De rugklachten komen het meest voor bij mensen die zittend werken en het minst bij hen 
die afwisselend kunnen zitten en staan. Bij de stiksters gaat het om gevolgen van het zitten, 
maar voor de oplegger en de afwerking spelen zeker nog andere factoren. De opleggers 
moeten relatief veel zware zaken tillen, maar hier speelt de subsector een belangrijke rol. 
Vooral bovenkledij en werkkledij zijn meer belastend voor de rug, logisch want het gaat 
duidelijk om zwaardere stoffen en producten dan in de lingerie. 
 

Tabel 20: sectorverschillen in rugpijnen bij opleggers 

Min of meer last van pijn in de rug – functie: opleggers Totaal
  helemaal niet een beetje nogal tamelijk veel heel erg
lingerie 4 3 1 8
  50,0% 37,5% 12,5% 100,0%
Bovenkledij 12 8 3 5 2 30
  40,0% 26,7% 10,0% 16,7% 6,7% 100,0%
Werkkledij 4 3 1 8
  50,0% 37,5% 12,5% 100,0%
Niet-kleding 
en andere 

2 2 2 6

  33,3% 33,3% 33,3% 100,0%
 Totaal 22 13 6 9 2 52
  42,3% 25,0% 11,5% 17,3% 3,8% 100,0%
 
Ook bij de afwerking speelt de subsector een rol, samen wellicht met de dikwijls speciale 
machines zoals pastel, stolp, enz. 
 
Maagpijn is vooral een probleem bij de bandleidsters, wat wijst op de stresserende risico’s 
van het leidinggeven.  
 
Monotone bewegingen zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor pijnlijke spieren, zoals 
vastgesteld bij de arbeid(st)ers aan de strijkplank, de afwerking en de kwaliteitscontrole. Dit 
gaat ook samen met last van een zwaar gevoel in armen en benen (Spearman’s rho .05 en 
correlatie .28). 
 
Slaapproblemen hangen samen met zo goed als alle belevingsfactoren en dus ook met de 
andere welzijnsfactoren. Werktempo en emotionele belasting springen in het oog, maar 
ook de relatie met collega’s en vooral ook met de directe leiding. De correlaties met de 
herstelbehoefte en het piekeren spreken voor zich, en zeker deze met de niet 
slaapgebonden lichamelijke klachten.  
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Tabel 21: correlaties herstelbehoefte, piekeren, en gezondheidsklachten 

Spearman's rho Min of meer last 
van moeilijk in 
slaap kunnen 

komen

Min of meer last 
van te vroeg 

wakker worden

Min of meer last 
van een onrustige 

of gestoorde 
slaap

Herstelbehoefte Correlatiecoëfficiënt ,328 ,284 ,372
  Sig. (2-zijdig) ,000 ,000 ,000
  N 2702 2718 2755
Piekeren Correlatiecoëfficiënt ,311 ,285 ,320
  Sig. (2-zijdig) ,000 ,000 ,000
  N 2853 2868 2903

Correlatiecoëfficiënt ,440 ,398 ,475
Sig. (2-zijdig) ,000 ,000 ,000

Gezondheidsklachten 
 (zonder de 
slaapproblemen) N 2669 2672 2666
 
Voorgaande tabel is daarenboven heel belangrijk om de kwetsbaarheid van ‘oververmoeide’ 
mensen voor stress aan te wijzen. Stress ontstaat immers als men niet meer kan 
recupereren als gevolg van een accumulatie van belasting21.  
 
Maar vooral de organisatorische verschillen in die bedrijven die een verschillende 
arbeidsbeleving en dus ook welzijn veroorzaken zijn van belang. 
 
Mogelijke arbeidsorganisatorische oorzaken voor gunstige of ongunstige resultaten zijn: 

- technologie en onderhoud van machines, 
- bandwerk en teamwerk, 
- polyvalentie en multi-inzetbaarheid, 
- gebruik van informatica voor planning en tijdsregistratie aan de werkpost, 
- premiestelsels, 
- rendementsnormen en kwaliteitseisen,  
- opleiding en werkopdrachten,  
- toleranties en kwaliteitscontrole, 
- werktijden en overuren, 
- staande of zittend werken, 
- veiligheid en ergonomie van de werkplaats. 

 

4.1.2 Machines 

 

4.1.2.1 Hypothese 
 
Het uitgangspunt is dat de aard en de kenmerken van de machine een invloed hebben op 
de arbeidsbelasting. Enerzijds in termen van werktempo, geestelijke, emotionele of 
lichamelijke belasting en anderzijds op herstelbehoefte. De machines kunnen ingedeeld 
worden in éénnaald machines, tweenaald machines, overlock en safety. Dit zijn de meest 

                                                 
21  Gaillard Anthony W.K. / Stress, produktiviteit en gezondheid. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 1996. Blz. 206-220. 
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voorkomende machines. Andere machines zijn zeer specifiek voor bepaalde stikopdrachten 
en komen elk afzonderlijk minder voor. Verder is ook het aantal instellingen van belang, 
het aantal bobijnen, het transport aan de naald en de gebruikersvriendelijkheid algemeen. 
Ook de ouderdom van de machine, het onderhoud en de gebruikersvriendelijkheid op het 
vlak van hulpstukken kunnen een invloed hebben op de arbeidsbeleving. Deze laatste 
factoren worden echter in de meeste bedrijven goed opgevolgd. De kwaliteit van de 
producten, maar ook het rendement zijn immers sterk afhankelijk van de kwaliteit van de 
machines. De gebruikte stikmachines zijn relatief gezien geen grote kostenfactor in de 
productie en het management kiest voor de best geschikte machines op de markt. 
 
In de enquête is de rechtstreekse vraagstelling beperkt tot de verschillen tussen 1-naald, 2-
naald, overlock en safety. Respectievelijk zouden die minder en meer belastend zijn. 
Problemen met machines, bijvoorbeeld op vlak van onderhoud of lage 
gebruikersvriendelijkheid kunnen zich eventueel ook vertalen in planningsproblemen. 
 
De verwachting is dat éénnaald- en tweenaald machines meer in bandwerk gebruikt worden 
dan de andere machines. 
 

4.1.2.2 Bevindingen in de survey 
 
De vraag met welke machines werknemers werken, wordt enkel gesteld aan de stiksters. In 
bijlage vindt u een gedetailleerd overzicht van de machineverdeling. Bijlage 11: Overzicht 
van combinaties in gelijktijdig gebruik van stikmachines. Men kon meerdere machines 
aankruisen, wat betekent dat de aantallen op zich vooral een zicht geven op het gebruik van 
de verschillende soorten machines. 
 

Tabel 22: aantal stiksters per soort stikmachine in de confectie 

 

1-naals 1203 86,5% 

2-naals 561 40,3% 

Overlock 751 53,9% 

Safety 299 21,5% 

Andere 409 29,4% 

Totaal stiksters 1392 100% 
 
Gezien men meerdere machines kon aankruisen, kan ook volgend overzicht gegeven 
worden van het aantal stiksters dat aan 1 of meerdere machines ingezet wordt. 
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Tabel 23: percentage stiksters per aantal machine waarop men werkt 

Aantal machines N %

1 machine 397 29,3

2 machines 394 29,1

3 machines 310 22,9

4 machines 167 12,3

5 machines 88 6,5

Totaal 1356 100,0

N = aantal stiksters 
 
Een overzicht van de meest voorkomende combinaties van machines in bedrijven of 
afdelingen relativeert de verschillen in belasting. De indeling is gemaakt op advies van de 
lesgevers van de VDAB in Oudenaarde. 
 

Figuur 21: combinaties van frequent gebruikte stikmachines door stiksters 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorgaande tabellen en grafieken geven een overzicht van het belang of relatief belang van 
de verschillende soorten stikmachines in de confectiesector. Dit is belangrijke informatie 
vooraf om de verschillen in werkbelasting tussen de verschillende machines te kunnen 
relativeren. Het is een belangrijk verschil of de meest voorkomende machines ook de meest 
belastende zijn of juist niet. 
 
Om de verschillen in arbeidsbelasting tussen de verschillende machines te kunnen 
inschatten worden alleen de stiksters die slechts op 1 bepaalde machine werken 
weerhouden. De verdeling van het aantal stiksters op 1 machine over de soorten machines 
relativeert het belang, de overgrote meerderheid werkt op de éénnaald machine. 
 

combinaties van frequent gebruikte stikmachines

éénnaald, 
tweenaald, en 

andere 
combinaties

30%

enkel éénnaald en 
tweenaald 
machines

8%

éénnaald en 
andere 

combinaties
29%

overlock en andere 
combinaties

7%

enkel éénnaald 
machines

22%

tweenaald en 
andere 

combinaties
4%
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Tabel 24: percentage stiksters op 1 machine per soort machine waarop men werkt 

Soorten machines N % 

Éénnaald machines 302 76,1 

Tweenaald machines 21 5,3 

Overlock machines 43 10,8 

Safety machines 8 2,0 

Andere machines 23 5,8 

Totaal 397 100,0 
 
Alleen voor de geestelijke belasting zijn er betekenisvolle verschillen tussen de machines. 
De geestelijke belasting ligt het hoogst bij de éénnaald machine. De categorie ‘andere’ 
machines zijn wellicht de automaten voor manchetten, boorden, zakken, knopen, 
drukknopen, knoopsgaten enz. Hier weegt wellicht de verantwoordelijkheid, zeker als dat 
in de afwerking is. Als hier iets misgaat is herstellen moeilijker. 
 

Tabel 25: geestelijke belasting per soort machine voor de functie van stikster 

Soorten machines Geestelijke 
belasting22

Éénnaald machines 66,87

Tweenaald machines 59,52

Overlock machines 58,69

Safety machines 44,64

Andere machines 68,18
 
In bijlage 12 vindt u een overzicht van de belasting op de verschillende combinaties van 
machines. Bijlage 12: Machines, mogelijke combinaties en belasting. 
 
Hierna volgen de scores voor de meest voorkomende ‘zuivere’ combinaties zoals door de 
respondenten zelf aangeduid: één of meerdere machines en welke. Hier zijn meerdere 
factoren van de arbeidsbelasting significant verschillend tussen de veel voorkomende 
combinaties. 
 

                                                 
22  Spearman’rho, eenzijdige test: Corr. -,125 en sign. ,008, N=376. De Anova test toont dat 2-naals, overlock en safety significant minder geestelijk belastend zijn. 

LSD .05 (homogeniteitstest ok). 
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Tabel 26: belasting en welzijn per machinecombinatie voor de functie van stikster 

Combinatie van machines met 
meer dan 5% van de stikster N 
= 1356 

Scores op belasting23 

  Geestelijke 
belasting 

Emotionele 
belasting 

Lichamelijke 
inspanning 

Herstel- 

behoefte 

Éénnaald machines 22%  66,87 10,95 29,63 42,71

Éénnaald en tweenaald 
machines 8% 

 67,91 12,68 27,70 43,43

Éénnaald en overlock machines 
12% 

 71,58 12,80 31,84 37,63

Éénnaald, tweenaald en 
overlock machines 10% 

 66,18 13,33 30,64 36,52

Éénnaald, overlock en andere 
machines 5% 

 69,51 14,77 30,95 29,91

Éénnaald, tweenaald, overlock, 
safety en andere machines 6% 

 76,25 15,78 34,01 39,62

 
Dit betekent dat er op zijn minst theoretische mogelijkheden zijn om de belasting 
evenwichtig te spreiden. In bijlage 12 vindt u een overzicht van de belasting voor alle 
mogelijke combinaties. Bijlage 12: Machines, mogelijke combinaties en belasting. Voor 
sommige combinaties zijn er minder dan 10 waarnemingen waardoor deze scores uiteraard 
niet mogen veralgemeend worden. Uit het schema blijkt duidelijk dat bij uitsluitend werken 
op een éénnaald- of op een tweenaald machine de belasting en de herstelbehoefte 
gemiddeld beduidend hoger ligt. Wanneer er echter een combinatie is met overlock of 
safety machines, dan kan dat de belasting én de herstelbehoefte doen dalen. Wellicht gaan 
deze verschillen ook gepaard met andere eisen op vlak van het rendement. 
 
Rol van premies? Meer bij éénnaald en tweenaald? Neen. Er is inderdaad een significant 
verband tussen machines of werkposten en het aantal stiksters dat een premie bovenop het 
loon behaalt. Maar het verband is positief in de richting van ‘hoe meer machines men 
bedient en/of hoe meer werkposten, hoe meer mensen een premie halen. Zie ook 
premiestelsels 4.3.12. 
 
Er is geen significant verschil tussen de mogelijke combinaties van machines en het gebruik 
van band- of teamwerk. 
 
De survey bevat geen rechtstreekse meting van problemen met de technologie, maar de 
problemen met machines laten zich onder andere vertalen in strakkere deadlines en 
omwille van de deadlines worden soms overuren gemaakt, het gaat dan over onverwachte 
overuren. Zie 4.4.4 

                                                 
23  Spearman’s rho geeft significantie voor geestelijke, emotionele én lichamelijke belasting en herstelbehoefte sign. .01, behalve lichamelijke belasting .05. De 

correlaties zijn <.20. Anova sig. behalve voor lichamelijke belasting. 
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4.1.2.3 Conclusie 
 
De hypothese dat de éénnaald en tweenaald machines minder belastend zouden zijn wordt niet bevestigd. 
Wanneer men slechts op één machine werkt zijn de verschillen zelfs meestal niet significant. Alleen de 
geestelijke belasting ligt hoger bij de éénnaald machine. Bij de stiksters wordt de éénnaald stikmachine het 
meest gebruikt. De geestelijke belasting ligt ook hoger bij ‘andere’ stikmachines, maar daarover zijn verder 
geen gegevens beschikbaar. 
 
Iets minder dan één derde van de stiksters werkt maar met één stikmachine, een kleine 20% werkt met 4 
of meer machines. De belasting is verschillend naargelang de combinatie van machines. In vergelijking met 
werken aan verschillende machines ligt de herstelbehoefte bij het uitsluitend werken aan éénnaald of 
tweenaald machines eerder hoger. 
 

4.1.2.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Tijdens de gesprekken met de bevoorrechte getuigen in de verschillende bedrijven is het 
thema van de verschillende arbeidsbelasting van de verschillende machines uitvoerig 
besproken. In de meeste bedrijven kon men geen rangorde van belasting opstellen. De 
belasting hangt namelijk sterk samen met de aard van de stoffen en producten die men 
maakt. Het verschil tussen de stoffen in de lingerie en in de werkkledij is het meest 
uitgesproken. Maar bovenal werd gewezen op de rol van ervaring. Het standaardantwoord 
was meestal dat niet de machine, maar de ervaring of de anciënniteit het verschil maakt. Zie 
3.3.5. 
In zowat alle bedrijven van de casestudies is veel geïnvesteerd in nieuwe machines, het is 
ook een relatief ‘beperkte’ kost waardoor het ‘rendement’ kan verbeterd worden. In de 
voorbije jaren werden de machines uitgerust met de nodige hulpstukken en wanneer er dan 
toch een machine stuk gaat, dan zijn er meestal voldoende in reserve. Kortom, technisch 
goede machines en veel hulpstukken. Meestal worden machines gekozen door het 
management en uitgetest door werknemers. Overal zijn er machines op overschot. Als een 
machine het definitief laat afweten kan die onmiddellijk vervangen worden. 
 
Eventuele negatieve invloeden van de technologie zijn dan ook niet te zoeken in de 
technologie zelf, maar in het onderhoud. De mate waarin een bedrijf erin slaagt om zijn 
machinepark goed te onderhouden helpt mee om de arbeidsbelasting te beheersen. Goed 
onderhoud zorgt ervoor dat er weinig herstellingen moeten gebeuren terwijl de machines in 
productie zijn. 
 
Sommige bedrijven hebben een eigen onderhoudsdienst en dat geeft een voordeel want 
machines kunnen onmiddellijk hersteld worden. Dit voordeel wordt soms tenietgedaan 
door de ‘overbelasting’ van de hersteldienst of door misbruik van de speciale positie waarin 
de onderhoudsdienst zich bevindt door het bevoordelen of benadelen van bepaalde 
afdelingen of mensen. In sommige bedrijven leidt favoritisme van de onderhoudsdienst tot 



Welzijn in de confectie.  Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie 

 

64. 

overbelasting van bepaalde diensten. Als de onderhoudsdienst bewust of onbewust een 
invloed kan uitoefenen op het rendement van het team of van de band, kan dat voor extra 
spanningen zorgen. Zeker wanneer de prestaties van het individu of van het team 
verbonden zijn aan een premie. 
 
Bedrijven die enkel een externe hersteldienst hebben hoeven daarom niet benadeeld te zijn. 
Sommige van deze bedrijven hebben immers een sterke positie ten aanzien van de 
onderhoudsdienst omdat ze een belangrijke en grote klant zijn.  
 

4.1.3 Informatica 
 

4.1.3.1 Hypothese 
 
De geïnformatiseerde opvolging van de productie en van het rendement kan op 
verschillende manieren gebeuren. De implementatie kan variëren tussen scannen van 
barcodes over het zelf invoeren van aantallen en handelingen, het registreren per band of 
team of zelfs afdeling, tot een vrij beperkte centrale opvolging van opdracht tot verzenden 
van de afgewerkte producten. Het nut én de noodzaak van geïnformatiseerde 
productieopvolging wordt algemeen aanvaard, maar de wijze waarop wordt bepaald door 
de aard van het product en de seriegrootte. Bij kleine series zal dit bijvoorbeeld eerder 
gecentraliseerd gebeuren omdat de tijd die nodig is om de opdracht in te voeren niet meer 
in verhouding staat met de productietijd. Ook de aard van de verzamelde gegevens kan 
verschillen. Soms beperkt men zich tot het registreren van de productiestappen maar een 
aantal bedrijven gaat de gegevens ook gebruiken om productiestoringen of fouten beter te 
kunnen analyseren. Informatie over de oorzaken van een hoger of lager rendement wordt 
op die manier nuttig gebruikt om de productie beter te kunnen plannen.  
 
De informatisering van de productieopvolging ligt in het verlengde van de tijd- en 
methodestudies waarmee de normstelling gebeurt. Vóór de invoering van de 
informatietechnologie werden de bewerkingstijden empirisch vastgelegd per handeling, 
rekening houdend met factoren als aard of kwaliteit van de stof. Tijd- en methodestudies 
worden niet alleen gebruikt om het individuele rendement vast te leggen en eventueel te 
controleren. De studies moeten ook de planning ondersteunen. Op basis van de 
vastgestelde tijden kan men meer precies de timing van de opdrachten vastleggen en zo een 
meer accurate planning maken. Een goede planning komt ongetwijfeld ten goede aan een 
betere beheersing van de werkdruk. 
 
De informatisering aan de werkposten van de naaimachines heeft niet echt een doorbraak 
gekend. Soms werd het systeem, meestal Piconet, wel aangekocht maar nooit geïnstalleerd. 
De belangrijkste reden is te vinden in de gelijktijdige wijzigingen in de aard van de 
productie. Op het moment dat de informatisering zijn opgang maakte, verhuisden veel 
confectioneurs hun massaproductie naar Zuid Europese landen en later naar Oost Europa. 
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Wat overblijft in Vlaanderen zijn de kleine series, modellen, testen, herstel, 
kwaliteitscontrole, … kortom alles behalve grote reeksen. Gezien de informatisering vooral 
op maat geschreven is van grote series is het systeem dikwijls gewoon niet meer interessant. 
Het is even efficiënt om normtijden in te schatten en de werkverdeling en beoordeling aan 
de bandleidster te laten. Trouwens ook bij een geïnformatiseerd systeem blijft de 
beoordeling de bandleidster nog belangrijk. Bijvoorbeeld om de ‘min’-tijden ‘toe te geven’ 
als er bijvoorbeeld draadbreuk is die niet de verantwoordelijkheid is van de stikster.  
 
De hypothese is dan ook dat het registreren van de handelingen in veel gevallen de 
arbeidsbelasting zal verhogen, tenzij de informatisering als een ondersteuning van de 
planning wordt aangewend. In dit laatste geval moet ook de betrokken werknemer dit als 
een ondersteuning ervaren. 
 
Voorgaande hypothese kan echter wel nog doorkruist worden door bijkomende 
maatregelen zoals bijvoorbeeld het hanteren van een premiestelsel. Zie verder. 
 

4.1.3.2 Bevindingen in de survey 
 
In de survey wordt aan de stiksters gevraagd of zij ofwel hun handelingen moeten invoeren 
in een computersysteem ofwel of de handelingen automatisch geregistreerd worden. 
Daarnaast wordt ook gevraagd of zij daar gesteund dan wel nerveus van worden. 
 
Het aantal stiksters dat aangeeft dat hun handelingen geregistreerd worden ligt opmerkelijk 
laag. Aangenomen wordt dat een deel van hen niet weet dat de handelingen geregistreerd 
worden. In veel gevallen moeten de stiksters immers niet zelf de opdrachten intikken, maar 
gebeurt dat door de bandleidster of door een collega aan het begin van de band. 
 

Tabel 27: informatisering voor de functie van stikster 

Moet u uw handelingen (of tijdsbesteding) invoeren in een (Piconet of ander) 
computersysteem of worden ze automatisch geregistreerd? 

N %

Neen 999 78,5

Ja 274 21,5

Totaal 1273 100,0

N = stiksters 
 
De arbeidsbelasting én de herstelbehoefte nemen toe bij de stiksters die de handelingen 
met computer moet invoeren. Dit blijkt uit duidelijk uit de hiernavolgende scores24. 

 

                                                 
24  Alle correlaties zijn significant. Spearmans’rho .05 en vooral de correlatie met werktempo en hoeveelheid is hoog, namelijk .25. 
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Tabel 28: informatisering, arbeidsbelasting en welzijn voor de functie van stikster 

Moet u uw handelingen 
invoeren in een 
computersysteem? 

Werktempo 
en 

hoeveelheid 

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Herstelbehoefte

Neen Score 44,29 67,49 12,52 29,82 38,54

  N 924 969 956 954 910

Ja Score 55,31 70,64 15,34 32,67 46,84

  N 259 267 258 259 255

N = stiksters 
 
Geïnformatiseerde werkposten verhogen niet noodzakelijk de werkdruk. Indien de 
informatisering ‘goed’ wordt aangewend, wordt dat als een ondersteuning ervaren en dan 
valt de extra werkdruk weg. Maakt de informatisering daarentegen de stiksters nerveus, dan 
wordt de ervaren werkdruk opgedreven. 40% van de ‘betrokken’ stiksters ervaart de 
informatisering als een ondersteuning. De relaties tussen enerzijds de impact van de 
informatisering en anderzijds werktempo en hoeveelheid, lichamelijke belasting en 
herstelbehoefte zijn significant en voor eerst en laatstgenoemde zijn de correlaties heel 
sterk25. Werktempo en herstelbehoefte liggen duidelijk veel hoger bij een negatieve impact 
van de informatisering. 
 

Tabel 29: informatisering, arbeidsbelasting en welzijn voor de functie van stikster 

Is de computer een ondersteuning of 
maakt het u nerveus? 

  

Werktempo en 
hoeveelheid

Lichamelijke 
inspanning 

Herstelbehoefte

Ondersteuning Score 47,46 29,37 30,98

  N 103 102 98

Maakt mij eerder nerveus Score 61,51 35,48 59,62

  N 155 155 154
 
De vergelijking tussen de 2 bovenstaande tabellen is zeer leerrijk. De scores van de 
werknemers die de informatisering als een ondersteuning ervaren verschillen duidelijk niet 
veel van hen die niet met informatisering geconfronteerd worden. De gemiddelde hogere 
scores van mensen die aangeven dat hun handelingen geregistreerd worden of deze zelf 
moeten invoeren is vooral te wijten aan de hoge scores van de 60% die er eerder 
‘zenuwachtig’ van worden. 
 
Waarom sommigen wel nerveus worden en anderen niet heeft duidelijk 
arbeidsorganisatorische oorzaken. 
 
Eén van verschillen is bijvoorbeeld de mate waarin men informatie en opleiding krijgt. 
                                                 
25  Respectievelijk .37 en .41. 
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Tabel 30: opleiding en invloed van de informatisering voor de functie van stikster 

Is de computer een ondersteuning of maakt het u nerveus?26 N = 
267

  OndersteuningMaakt mij eerder 
nerveus 

Neen 13 33 46

  28,3% 71,7% 100,0%

Ja, soms 24 58 82

  29,3% 70,7% 100,0%

Ja, 
meestal 

36 43 79

  45,6% 54,4% 100,0%

Ja, altijd 32 28 60

Krijgt u voldoende opleiding of informatie bij 
nieuwe machines of opdrachten? 

  53,3% 46,7% 100,0%
 
Diegene die onvoldoende opleiding krijgen ervaren gemiddeld meer de computer als 
‘nerveusmakend’ ervaren. Naarmate men beter opgeleid is, ervaart men de computer meer 
als ondersteuning. 
 
De test met de vraag of de opdrachten altijd duidelijk zijn leidt tot dezelfde bevindingen. 
Ook de duidelijkheid waarmee nauwkeurigheidsnormen opgelegd worden speelt een rol27. 
 
De rol van het management en vooral de managementkeuze op vlak van kwantiteit en 
kwaliteit spelen een belangrijke rol. Wie voor kwaliteit mag kiezen ziet in de helft van de 
gevallen de computer als ondersteuning. Snelheid als norm geeft de grootste kans op 
zenuwachtigheid. 
 

Tabel 31: kwaliteit, snelheid en informatisering voor de functie van stikster 

Is de computer een ondersteuning of maakt het u nerveus? Totaal

  Ondersteuning Maakt mij eerder nerveus

Kwaliteit 29 29 58

  50,0% 50,0% 100,0%

Snelheid 7 20 27

  25,9% 74,1% 100,0%

Beide 69 116 185

  37,3% 62,7% 100,0%
 
Er zijn geen verschillen tussen stiksters die alleen, in band of in team werken. Ook het 
aantal werkposten dat men bedient vertoont geen significant verband met de aard van 

                                                 
26 Spearmans’rho .001 sign. En correlatie .20 

27  Spearman sign. .005. 
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ervaring met de computer. Wel is het percentage werknemers die nerveus worden bij het 
invoeren van gegevens in de computer groter bij hen die multi-inzetbaar zijn.  
 

Tabel 32: multi- inzetbaarheid informatisering voor de functie van stikster 

Is de computer een ondersteuning of maakt het u nerveus? Totaal
  Ondersteuning Maakt mij eerder 

nerveus
Moet u naast deze functie ook regelmatig 
collega's vervangen in andere functies? 

Neen 58 69 127

  45,7% 54,3% 100,0%
  Ja 47 85 132
  35,6% 64,4% 100,0%
Totaal 105 154 259
  40,5% 59,5% 100,0%
Spearman’s rho .05, correlatie .10 

 
Een combinatie van premies én informatisering is niet noodzakelijk negatief voor de 
ervaring met de computer. Bij de mensen die in een premiestelsel werken én de 
handelingen in een computer moeten invoeren zijn er niet meer die daarvan nerveus 
worden dan bij diegene die geen premie hebben. 
 

Tabel 33: premies en informatisering voor de functie van stikster 

Is de computer een ondersteuning of maakt het u nerveus? N=268

 Ondersteuning Maakt mij eerder 
nerveus

Premie Neen 73 116 189

   38,6% 61,4% 100,0%

 Ja 32 47 79

   40,5% 59,5% 100,0%
 
Wel is het zo dat een combinatie van premies en de manier waarop de computer ingezet 
wordt een invloed heeft op de ervaren werkdruk. De scores voor de verschillende groepen 
spreken voor zich. Het gaat hier enkel om stiksters. De correlaties zijn telkens significant en 
vooral de correlatie met werktempo springt in het oog. 
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Tabel 34: informatisering, premies en welzijn voor de functie van stikster 

Computer 
premie en 
nerveus 

Werktempo en 
hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Herstel-
behoefte

Geen 
computer 
geen premie 

Gemiddelde 44,16 67,43 12,42 30,26 38,73

  N 843 886 867 881 833
Computer 
ondersteuning 
geen premie 

Gemiddelde 46,17 72,88 13,20 30,34 29,58

  N 72 69 70 70 67
Computer 
nerveus geen 
premie 

Gemiddelde 60,44 69,81 15,63 34,09 58,15

  N 110 118 113 113 111
Geen 
computer wel 
premie 

Gemiddelde 47,19 69,83 13,09 30,19 39,99

  N 148 158 159 153 148
Computer 
ondersteuning 
en premie 

Gemiddelde 50,44 71,74 16,28 27,23 34,02

  N 31 31 31 32 31
Computer 
nerveus en 
premie 

Gemiddelde 64,11 69,98 18,93 39,23 63,42

  N 45 46 42 42 43
Totaal Gemiddelde 46,94 68,41 13,13 30,81 40,88
  N 1249 1308 1282 1291 1233
Spearman’s rho .05 

 
De verschillen in ervaren arbeidsbelasting spreken voor zich. Uiteraard zullen mensen die 
van natuur uit meer nerveus zijn ook sneller een verhoogde werkdruk aangeven, maar zoals 
hiervoor aangeduid, zijn niet alleen persoonlijke factoren maar ook arbeidsorganisatorische 
kenmerken mede oorzaak van de negatieve ervaring van de computer aan de werkpost. 
Belangrijke factoren zijn tekorten aan opleiding en onduidelijke opdrachten.  
 

4.1.3.3 Conclusie 
 
De informatisering is minder sterk doorgedrongen dan wat oorspronkelijk werd verwacht. Ook de stiksters 
op de vloer worden er niet massaal mee geconfronteerd. Slechts 1/5 van de stiksters heeft ermee te maken of 
is zich er bewust van. 
 
Vanuit bovenstaande relaties mag het dus duidelijk zijn dat de manier waarop de computer op de werkplek 
ingevoerd wordt wel degelijk het verschil kan maken.  
 
Het onderzoek bevestigt de hypothese dat de informatisering van de productieopvolging een invloed kan 
hebben op de arbeidsbelasting. Wanneer de informatica als een ondersteuning van de productieplanning 
aangewend wordt en ook zo door de werknemers ervaren wordt hoeft die invloed niet negatief te zijn. 
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Werknemers die ‘zenuwachtig’ worden van de computergestuurde opvolging ervaren wel een verhoogde 
werkdruk én een grotere herstelbehoefte. 
 
De informatisering is echter ook geen eiland op zich en het zijn ook vooral de arbeidsorganisatorische 
randvoorwaarden die er voor zorgen dat de informatisering als een ondersteuning ervaren wordt. Belangrijke 
bedrijfsorganisatorische factoren zijn opleiding en informatie, duidelijke werkopdrachten, 
managementkeuzen en de premiestelsels. 
 

4.1.3.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
In zowat alle bedrijven van de casestudies wordt de voortgang van de productie min of 
meer geïnformatiseerd opgevolgd. De mate waarin dat mogelijk is, is afhankelijk van het 
soort product. In zowat alle bedrijven van de casestudies wordt deze informatie gebruikt 
om de kosten te berekenen, maar nog niet overal ook om de planning te ondersteunen. Uit 
de gesprekken is duidelijk gebleken dat hoe beter men de planning kan maken en kan 
communiceren met de bandleidster, hoe beter de werkdruk voor de stiksters onder 
controle te houden is. Het verband in de survey met duidelijke werkopdrachten bevestigt 
dit. 
 
De planning van de productie is niet alleen één van de moeilijkste taken, het is ook één van 
de meest belangrijke factoren voor werkdruk en werkstress. Een goeie planning voorkomt 
bottlenecks en zorgt er ook voor dat de controle op de werkplek door de bandleidsters 
beter kan uitgevoerd worden. Het goed gebruik van informatica en een goede 
communicatie tussen de verschillende afdelingen is hierbij cruciaal. 
 
Informatica is in alle bedrijven uit de casestudies aanwezig, maar het gebruik aan de 
werkpost verschilt. In enkele bedrijven moeten alle stiksters alle handelingen registreren, 
maar in de meeste andere gebeurt dat centraal. In één bedrijf heeft het individueel invoeren 
van de handelingen weinig zin omdat het gaat om geïndividualiseerde stukken. De 
informatica kan hier dus niet gebruikt worden om de productie op dat niveau op te volgen 
of daaruit lessen te trekken om de volgende planning beter te maken. In een ander bedrijf 
worden de handelingen niet aan de werkpost ingevoerd en men voorziet het voorlopig niet 
omdat de series te klein zouden zijn. Werknemers zouden er ook weerstand tegen hebben. 
Maar feit is wel dat daardoor veel kennis van het productieproces ‘verborgen’ blijft. Uit de 
gesprekken bleek daarenboven dat het maken van een goeie planning ook daar één van de 
belangrijkste bepalende factoren voor de werkdruk is. Vooral het gebrek aan een goede 
communicatiestroom tussen de 2 stikafdelingen zorgde voor onzekerheid bij de 
assemblageafdeling. Gezien men onvoldoende zicht heeft op de vorderingen van de 
voorbereidende werkzaamheden stellen er zich problemen bij de werkverdeling. 
Werknemers moeten onverwacht overblijven of krijgen plots een zeer strakke deadline. 
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Wanneer werknemers zelf hun handelingen moeten scannen of intikken, zijn er nog 
verschillende situaties mogelijk. Wanneer het gaat om relatief grote series, 50 of meer stuks, 
dan is de tijd die aan dat invoeren besteed wordt verwaarloosbaar. Indien echter series van 
5 of 20 moeten ingevoerd worden dan neemt dat relatief gezien teveel tijd in beslag en 
werkt het stresserend. 
 
Tenslotte is het ook belangrijk in welke mate men deze gegevens gebruikt voor de 
individuele evaluaties. Er doen zich 3 situaties voor. In sommige bedrijven worden de 
individuele prestaties nauwelijks gebruikt om het rendement van de werknemers terug te 
koppelen. Enkel bij zeer duidelijke minprestaties worden de mensen daarover 
aangesproken. In andere bedrijven gebeurt de terugkoppeling wel regelmatig, zelfs 
eventueel uitgehangen in de werkplaats. Dit wordt veelal als ‘vernederend’ ervaren. 
Wanneer tenslotte de individuele prestaties ook gekoppeld worden aan een premie is er een 
duidelijke verhoging van de werkdruk, vooral wanneer het om een groepspremie gaat. Zie 
ook premies. 
 
De cijfers in de survey bevestigen de conclusies uit de gesprekken in de bedrijven. In die 
bedrijven waar men de informatisering voorstelde als ‘logistieke’ ondersteuning van de 
planning, zonder dagdagelijkse individuele evaluatie van het rendement van de werknemers 
zorgde de computer niet voor bijkomende werkdruk. 
 

4.1.4 Multi-inzetbaarheid en polyvalentie  
 

4.1.4.1 Hypothese 
 
Er is een sterke evolutie de laatste jaren op het vlak van de planning. Informatisering is een 
belangrijke ondersteuning, maar er zijn nu veel meer problemen met de toevoer van 
accessoires. Ze moeten meer uit het buitenland komen en het gamma is veel groter. De 
toelevering is onzekerder geworden, maar de leveringstermijnen liggen meer dan ooit vast.  
Voor de KMO’s stelt dat probleem zich nog sterker.  
 
Planningsproblemen kunnen op een structurele manier ondervangen worden, maar meestal 
komen er ook de nodige improvisaties of ad hoc oplossingen bij te pas. Concreet worden 
zij veelal opgelost door multi-inzetbaarheid en overuren. Beide ‘niet’-structurele 
oplossingen verhogen de geestelijke belasting en het werktempo.  
 
Multi-inzetbaarheid betekent dat werknemers regelmatig collega’s moeten vervangen in 
andere functies op een ad hoc basis, als de nood er is. Wie waar wordt ingezet, heeft vooral 
te maken met de beschikbaarheid van de persoon en de hoogdringendheid van de 
afhandeling van de taken. Er zit dus geen systeem van opleiding of doorgroeipatronen 
achter. Het gaat duidelijk om een niet-structurele aanpak. Naast multi-inzetbaarheid wordt 
ook een meer structurele oplossing gehanteerd, met name de polyvalentie. Hierbij kiezen de 
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bedrijven voor polyvalente werknemers die regelmatig op verschillende werkposten kunnen 
ingezet worden, maar daar ook voor opgeleid zijn. Werknemers zijn in staat om 
verschillende werkposten te bedienen en deze structurele oplossing zal de werkdruk niet 
noodzakelijk verhogen. 
 
Wanneer ondernemingen planningsproblemen oplossen met overuren kunnen er zich ook 
verschillende situaties voordoen. Gezien de onvoorspelbaarheid van de markt en de 
noodzaak van just-in-time leveringen hebben de meeste bedrijven afspraken over het 
gebruik van overuren. Dikwijls zijn de spelregels vastgelegd in een bedrijfs-CAO of volgt 
men de sector. Dit is een structurele oplossing. Wanneer echter weinig of geen afspraken 
bestaan en de overuren ‘onaangekondigd’ gebeuren, dan is dit een ad hoc oplossing waarbij 
opnieuw de kans bestaat dat de werkdruk verhoogt. 
 
Samengevat betekent dit dat ‘niet’-structurele oplossingen voor planningsproblemen zoals 
multi-inzetbaarheid en onaangekondigde overuren, de arbeidsbelasting verhogen. 
Structurele oplossingen daarentegen zullen de arbeidsbelasting niet noodzakelijk verhogen. 
 

4.1.4.2 Bevindingen in de survey 
 
Een eerste niet-structurele oplossing voor planningsproblemen is het inzetten van 
werknemers ter vervanging van a ndere functies. Dit is multi-inzetbaarheid. 
 
Uit de cijfers blijkt dat ongeveer 40% van de werknemers regelmatig collega’s moet 
vervangen. De arbeidsbelasting en de herstelbehoefte scoren hoger bij werknemers die 
regelmatig collega’s moeten vervangen. 
 

Tabel 35: multi- inzetbaarheid, arbeidsbelasting en welzijn 

Moet u naast deze 
functie ook 
regelmatig collega's 
vervangen in andere 
functies? 

Werktempo 
en 

hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Herstel-
behoefte

Neen Gemiddelde 43,18 71,92 13,28 32,74 35,53

  N 1714 1790 1756 1765 1666

Ja Gemiddelde 47,56 73,71 16,44 40,72 42,14

  N 1255 1298 1282 1288 1229

Totaal Gemiddelde 45,03 72,67 14,61 36,11 38,34

  N 2969 3088 3038 3053 2895
N = alle functies, correlatie significant .001 

 
Er zijn hierbij geen sterke verschillen tussen de verschillende functies. Hierna volgt de tabel 
met significante verschillen voor de functie van stikster. 
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Tabel 36: multi- inzetbaarheid, arbeidsbelasting en welzijn voor de functie van 

stikster 

Moet u naast deze functie ook 
regelmatig collega's vervangen in 
andere functies? 

Werktempo en 
hoeveelheid 

Lichamelijke 
inspanning

Herstel-
behoefte

Neen Gemiddelde 45,22 27,87 37,59

  N 700 735 702

Ja Gemiddelde 49,53 34,81 44,86

  N 503 515 487

Totaal Gemiddelde 47,02 30,73 40,57

  N 1203 1250 1189
N = stiksters, correlatie significant .001 

 
Uit de enquête blijkt dat multi-inzetbaarheid de werkdruk doet toenemen. Bij polyvalentie 
is dat niet noodzakelijk het geval. Polyvalentie wordt gemeten met de vraag aan hoeveel 
verschillende werkposten men is tewerkgesteld. Gezien het gaat om een vast onderdeel van 
de job gaat daar ook de nodige opleiding mee gepaard. Deze vraag is alleen aan stiksters 
gesteld en de verdere vergelijking is op deze functie gebaseerd. 
 

Tabel 37: polyvalentie, arbeidsbelasting en welzijn voor de functie van stikster 

Aan hoeveel verschillende 
werkposten wordt u nu 
ingezet? 

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Herstel-
behoefte

1 werkpost Gemiddelde 65,85 11,37 28,62 40,22

  N 426 417 421 410

2 werkposten Gemiddelde 69,77 12,90 29,78 43,38

  N 236 230 237 223

3 werkposten Gemiddelde 67,00 13,94 30,98 40,01

  N 229 220 219 212

4 werkposten Gemiddelde 68,80 13,51 34,44 36,25

  N 87 86 86 83

5 of meer werkposten Gemiddelde 74,12 15,40 35,22 39,70

  N 198 192 192 177

Totaal Gemiddelde 68,47 13,01 30,83 40,44

  N 1176 1145 1155 1105
N = stiksters, correlatie significant .001 

 
Uit de tabel blijkt dat 3 of 4 werkposten relatief gezien geen zwaardere belasting betekenen 
dan 2. De herstelbehoefte is het laagst bij 4 werkposten en het hoogst bij 2. De verklaring 
hiervoor zou kunnen zijn dat een belangrijk deel van de werknemers op 2 werkposten aan 
de limieten van hun mogelijkheden zitten. Daarenboven is de kans groot dat men eigenlijk 
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maar 1 werkpost als de eigen werkpost ervaart en de 2de steeds als ‘niet op de eigen meer 
vertrouwde’ werkplek moeten werken. Gemis aan ervaring maakt het werk zwaarder. Eens 
een werknemer 3 of meer werkposten aankan, ziet hij de werkplek als zijn werkpost en is er 
geen weerstand om op meerdere machines te werken. 
 
Dat de arbeidsbelasting relatief hoog ligt bij 5 werkposten kan te maken hebben met een 
veel hogere graad van multi-inzetbaarheid, maar ook met een gebrek aan opleiding of aan 
duidelijke werkinstructies. De enquête toont immers aan dat de werknemers aan 5 of meer 
werkposten minder goed opgeleid zijn voor de opdrachten die zij moeten doen en dat 
minder goed opgeleiden een hogere arbeidsbelasting ervaren. Zie 4.1.9. De belastingstabel 
voor de stiksters die zeggen dat ze altijd voldoende opgeleid zijn voor de opdrachten én 
ook altijd duidelijke werkopdrachten krijgen, bevestigt deze veronderstelling. Behalve voor 
de lichamelijke belasting vervallen alle andere correlaties en hierbij is de belasting het 
hoogst op 3 werkposten. Tenslotte is er een sterk lineair verband tussen polyvalentie en 
multi-inzetbaarheid (.34 Spearman’s rho). Van de werknemers die 5 werkposten bedienen is 
bijna 70% ook multi-inzetbaar!  
 
Uitgaande van voorgaande vaststellingen is het interessant om na te gaan in hoeverre de 
polyvalentie de eventuele minder gunstige invloed van de multi-inzetbaarheid kan 
opheffen. 
 
Wanneer de relatie tussen multi-inzetbaar en arbeidsbelasting gecontroleerd wordt voor 
polyvalentie, zeg maar werken aan meerdere werkposten, dan verdwijnt de correlatie met 
emotionele belasting. De correlaties met werktempo, lichamelijke inspanningen en 
herstelbehoefte blijven betekenisvol. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende mogelijke combinaties. De 
tabel kan op 2 manieren gelezen worden. Enerzijds verschillen vergelijken tussen mensen 
die een zelfde aantal werkposten bedienen maar wel of niet multi-inzetbaar zijn. Anderzijds 
verschillen vergelijken tussen de niet multi-inzetbare naar werkposten onderling en wel 
multi-inzetbare naar werkposten. 
 
De belasting ligt hoger wanneer multi-inzetbaarheid in het spel is. Met een constant aantal 
werkposten verschilt de belasting naarmate de werknemers al dan niet multi-inzetbaar zijn. 
Bij 3 werkposten zonder multi-inzetbaarheid ligt het gemiddelde werktempo op 43,87, 
wanneer men met 3 werkposten ook nog eens multi-inzetbaar is, verhoogt het werktempo 
tot 48,27. Bij het lezen van de tabel gaat het hier om een vergelijking tussen de niet- en de 
wel multi-inzetbare die werken aan een gelijk aantal werkposten. 
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Tabel 38: polyvalentie, multi- inzetbaarheid en welzijn voor de functie van stikster 

Combinatie 
polyvalentie en 
multi-
inzetbaarheid 

Werktempo 
en 

hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning 

Herstel-
behoefte

Niet multi-inzetbaar 

1 werkpost niet 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 45,73 66,29 11,11 28,21 40,57

  N 311 331 325 330 318

2 werkposten niet 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 44,99 70,52 12,69 27,66 40,39

  N 142 146 143 147 140

3 werkposten niet 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 43,87 64,64 13,49 26,97 34,05

  N 126 129 125 122 118

4 werkposten niet 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 43,77 66,27 12,17 29,25 32,47

  N 36 36 36 35 35

5 werkposten niet 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 46,60 74,76 13,86 30,95 30,63

  N 66 70 67 68 65

Wel multi-inzetbaar 

1 werkpost wel 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 47,23 64,31 12,32 30,09 39,03

  N 89 95 92 91 92

2 werkposten wel 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 48,62 68,57 13,25 33,23 48,41

  N 87 90 87 90 83

3 werkposten wel 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 48,27 70,05 14,54 36,03 47,49

  N 97 100 95 97 94

4 werkposten wel 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 48,73 70,59 14,48 38,00 39,02

  N 49 51 50 51 48

5 werkposten wel 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 52,22 73,77 16,23 37,56 44,97

  N 121 128 125 124 112

Totaal Gemiddelde 46,81 68,47 13,01 30,83 40,44

  N 1124 1176 1145 1155 1105
N = stiksters, correlatie significant .01 

 
Polyvalentie of meerdere werkposten bedienen betekent niet een algemene verhoging van 
de arbeidsbelasting, Binnen de groep multi-inzetbare en de groep die dit niet is, verandert 
de arbeidsbelasting niet naar verhouding het aantal werkposten.. Met uitzondering voor 
stiksters die werken op 5 werkposten of meer, dan is er een stijging. 
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Maar opnieuw blijft de factor opleiding een belangrijke invloed hebben. Een selectie van de 
stiksters die meestal of altijd goed opgeleid zijn, toont dat de arbeidsbelasting voor hen die 
ook multi-inzetbaar zijn niet hoger is dan voor de niet-multi-inzetbare stiksters algemeen. 
Hiertoe moet de tweede helft van vorige tabel vergeleken worden met de tweede helft van 
volgende tabel. Algemeen ligt het gemiddelde werktempo van stiksters die multi-inzetbaar 
zijn en 3 werkposten bedienen op 48,27, maar als enkel de goed opgeleide stiksters 
weerhouden worden dan is dat tempo voor diezelfde multi-inzetbare stiksters aan 3 
werkposten 44,24. 
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Tabel 39: polyvalentie, multi- inzetbaarheid en welzijn voor de goed opgeleide 

stikster 

Combinatie 
polyvalentie en multi-
inzetbaarheid voor 
werknemers die 
meestal of altijd goed 
opgeleid 

Werktempo 
en 

hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning 

Herstel-

behoefte

Niet multi-inzetbaar 

1 werkpost niet multi-
inzetbaar 

Gemiddelde 42,54 65,21 9,68 25,48 36,71

  N 212 226 219 222 213

2 werkposten niet 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 42,38 68,61 11,28 24,94 35,72

  N 72 76 76 76 71

3 werkposten niet 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 39,62 63,10 10,03 24,37 29,31

  N 79 80 76 77 76

4 werkposten niet 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 38,57 68,53 10,14 25,11 24,38

  N 22 23 23 22 22

5 werkposten niet 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 45,14 76,55 11,28 29,05 26,36

  N 38 40 38 40 40

Wel multi-inzetbaar 

1 werkpost wel multi-
inzetbaar 

Gemiddelde 43,27 61,19 9,61 24,23 31,59

  N 57 60 58 57 59

2 werkposten wel 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 42,49 65,05 10,13 29,81 38,58

  N 47 47 47 46 41

3 werkposten wel 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 44,24 68,89 11,30 32,78 38,10

  N 45 45 43 43 42

4 werkposten wel 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 44,07 72,02 13,89 37,30 27,69

  N 24 24 24 24 22

5 werkposten wel 
multi-inzetbaar 

Gemiddelde 44,43 70,95 13,04 33,98 39,16

  N 56 60 61 59 52

Totaal Gemiddelde 42,58 66,74 10,60 27,33 34,27

  N 652 681 665 666 638
N = goed opgeleide stiksters, correlatie significant .01 
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Opleiding is dus een goede bescherming om het werktempo aan te kunnen, maar er is nog 
werk aan de winkel want polyvalenten voelen zich minder goed opgeleid. Volgende tabel 
geeft een overzicht hoe de stiksters hun eigen opleidingsniveau beoordelen.  
 

Tabel 40: polyvalentie en opleiding voor de functie van stikster 

Krijgt u voldoende opleiding of informatie bij nieuwe machines of opdrachten? Totaal
  Neen Ja, soms Ja, meestal Ja, altijd
1 werkpost 64 74 144 153 435
  14,7% 17,0% 33,1% 35,2% 100,0%
2 werkposten 43 71 61 64 239
  18,0% 29,7% 25,5% 26,8% 100,0%
3 werkposten 37 64 62 64 227
  16,3% 28,2% 27,3% 28,2% 100,0%
4 werkposten 10 29 23 26 88
  11,4% 33,0% 26,1% 29,5% 100,0%
5 of meer werkposten 42 54 54 49 199
  21,1% 27,1% 27,1% 24,6% 100,0%
  196 292 344 356 1188
  16,5% 24,6% 29,0% 30,0% 100,0%
Sign. .001, Cramér’s V .10 

 
En voor de multi-inzetbaarheid geldt hetzelfde, ook zij voelen zich minder goed opgeleid. 
 

Tabel 41: multi- inzetbaarheid en opleiding voor de functie van stikster 

Krijgt u voldoende opleiding of informatie bij nieuwe machines of opdrachten? Totaal
Multi-inzetbaar Neen Ja, soms Ja, meestal Ja, altijd
Neen 105 169 245 240 759
  13,8% 22,3% 32,3% 31,6% 100,0%
Ja 99 153 142 137 531
  18,6% 28,8% 26,7% 25,8% 100,0%
  204 322 387 377 1290
  15,8% 25,0% 30,0% 29,2% 100,0%
Sign. .001, Cramér’s V .11 

 
Een tweede niet-structurele oplossing voor planningsproblemen is het gebruik van 
overuren. Hierbij moeten structurele en niet-structurele overuren onderscheiden worden. 
Structurele overuren zijn overuren die op een regelmatige basis gepresteerd worden. Niet-
structurele overuren zijn overuren die onaangekondigd moeten gepresteerd worden. 
 
De resultaten bevestigen dat overuren en zeker onverwachte overuren, zeg maar 
deadlineproblemen, aanleiding geven tot een verhoogde arbeidsbelasting en 
herstelbehoefte. Let wel, slechts 1/3 van de werknemers maakt overuren. 
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Tabel 42: overuren, arbeidsbelasting en welzijn 

Overuren en aard 
ervan 

Werktempo en 
hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting 

Lichamelijke 
inspanning

Herstel-
behoefte

Geen overuren Gemiddelde 42,73 70,86 12,76 34,50 36,51

  N 2028 2114 2082 2094 1999

Structurele 
overuren 

Gemiddelde 47,40 75,19 15,53 35,19 41,98

  N 345 358 356 357 327

Onaangekondigde 
overuren 

Gemiddelde 50,70 76,54 18,86 41,92 42,67

  N 675 691 680 683 649

Totaal Gemiddelde 45,03 72,59 14,40 36,20 38,45

  N 3048 3163 3118 3134 2975
Correlatie significant .001. 

 
Wanneer de overuren structureel zijn en dus op voorhand aangekondigd worden, is er geen 
extra arbeidsbelasting. Dit is niet zo wanneer het om onaangekondigde overuren gaat, dan 
stijgt de belasting naarmate men meer moet overwerken. 
 

Tabel 43: onaangekondigde overuren en arbeidsbelasting 

Hoe dikwijls maakt u 
onaangekondigde (dus plotse) 
overuren? 

Werktempo en 
hoeveelheid

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Seizoensgebonden Gemiddelde 49,74 17,48 40,03

  N 573 578 583

Maandelijks Gemiddelde 52,18 21,14 46,07

  N 41 41 40

Wekelijks Gemiddelde 57,11 24,79 53,24

  N 39 39 39

Dagelijks Gemiddelde 61,57 40,26 65,53

  N 22 22 21

Totaal Gemiddelde 50,70 18,86 41,92

  N 675 680 683
Correlatie significant .001. 

 
Bovenstaande tabellen bevestigen de minder gunstige invloed van overuren op de 
arbeidsbelasting en herstelbehoefte. Negatieve invloeden worden beperkt wanneer de 
overuren niet onaangekondigd moeten gepresteerd worden. 
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4.1.4.3 Conclusie 
 
Als planningsproblemen aanleiding geven tot het multifunctioneel inzetten van de werknemers of tot het 
maken van overuren wordt de arbeidsbelasting groter. Vooral wanneer dit op een ad hoc basis gebeurt en 
mensen multifunctioneel ingezet worden zonder de nodige opleiding of onaangekondigd overuren moeten 
maken, wordt de arbeidsbelasting opgedreven. 
 

4.1.4.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
In één van de bedrijven uit de casestudies werden de werknemers meer dan gemiddeld 
ingezet om collega’s te vervangen en toch was er geen verhoogde arbeidsbelasting. Een 
nadere analyse leerde dat die verhoging voorkomen werd omdat de werknemers polyvalent 
konden werken aan meerdere werkposten. Muliti-inzetbaarheid gaat hier hand in hand met 
polyvalentie. Het bedrijf kiest voor een geleidelijke opbouw van een polyvalente pool. 
Wanneer het ‘kalmer’ is worden mensen indien mogelijk op nieuwe werkposten ingezet om 
nieuwe handelingen aan te leren. Als het druk is gaat ieder bij voorkeur naar de werkpost 
die men het best kent. De stelregel: iedereen alles proberen aanleren als het kalm is, maar 
zoveel mogelijk hetzelfde werk als het druk is, is duidelijk positief voor de 
‘arbeidsbelasting’. 
 
In de meeste andere bedrijven die deelnamen aan de casestudies was er geen expliciet 
beleid naar polyvalentie, maar overal voelde men meer en meer de nood om mensen 
multifunctioneel in te zetten. Dit zal in de toekomst niet anders zijn. Juist omwille van die 
nood aan multi-inzetbaarheid worden er ook andere maatregelen overwogen zoals premies 
op basis van dit criterium. 
 

4.1.5 Bandwerk of teamwerk? 
 

4.1.5.1 Hypothese 
 
De veronderstelling is dat bandwerk een relatief zwaardere arbeidsbelasting geeft dan 
teamwerk. In het laatste geval heeft men immers meer inspraak in de werkverdeling en de 
wijze waarop het werk wordt uitgevoerd. Naast band of teamwerk zijn er ook individuele 
werkposten. Hier zal de arbeidsbelasting het meest gunstig zijn omdat men meer vrijheid 
heeft bij het organiseren van het eigen werk. Zie arbeidsinhoud 4.2.6. 
 
In welk systeem de werknemers werken hangt in belangrijke mate af van de grootte van de 
series, maar is soms een duidelijke managementkeuze. Individuele werkposten komen 
vooral voor waar het aantal te maken stuks beperkt is. Modellenmaaksters werken soms 
een volledig stuk af en zijn dus onafhankelijk van anderen. Kleine reeksen van bijvoorbeeld 
dameskleding, worden dan weer gemakkelijk in team gemaakt. Ieder doet een paar 
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bewerkingen en de machines staan in een pool opgesteld. Grote series, in zoverre series 
van 50 of 100 reeds grote series zijn, worden eerder in lijn of in band gemaakt. 
 
Premiesystemen komen meer voor bij bandwerk en kunnen zo de arbeidsbelasting nog 
verzwaren.  
 

4.1.5.2 Bevindingen in de survey 
 
In de enquête wordt aan de werknemers gevraagd of zij meestal individueel, in groep of in 
band werken. In band betekent ‘in lijn’ werken. Teamwerk wordt omschreven als ‘in groep 
een stuk afwerken’. Door deze vrij open definitie kunnen werknemers die in een zelfde 
soort arbeidsorganisatie werken, maar zichzelf toch anders benoemen als het om de keuze 
tussen band en teamwerk gaat, dan ook in een verschillende categorie terechtkomen. In het 
hoofdstuk over arbeidsinhoud wordt dieper ingegaan op dit thema, maar het is nu al 
duidelijk dat achter deze verschillende appreciatie ook een andere werkelijkheid schuilgaat. 
Wie zichzelf in het kader van teamwerk toch als bandwerker benoemt, heeft ook effectief 
een meer routinematige job. De relatief algemene vraag dekt wel degelijk de juiste lading. 
 
De eerste vraag is of premiesystemen meer voorkomen bij bandwerkers dan bij 
teamwerkers. Het percentage werknemers dat bovenop hun loon nog een premie krijgt is 
hetzelfde ongeacht of men individueel, in band of in team werkt. 
 

Tabel 44: bandwerk of teamwerk en premies 

Krijgt u bovenop uw loon nog een premie? Totaal
  Neen Ja 
Individueel 1678 382 2060
  81,5% 18,5% 100,0%
Bandwerk 290 81 371
  78,2% 21,8% 100,0%
Teamwerk 625 166 791
  79,0% 21,0% 100,0%
Totaal  2593 629 3222
  80,5% 19,5% 100,0%
 
Bij alleen de stiksters zijn er wel verschillen, maar deze zijn niet significant. Alleen tussen 
individuele en bandwerkers is een opmerkelijk verschil in werken tegen een premie, maar 
het verschil is niet significant. 
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Tabel 45: bandwerk of teamwerk en premies voor de functie van stikster 

Krijgt u bovenop uw loon nog een premie? Totaal
  Neen Ja 
Individueel 567 115 682
  83,1% 16,9% 100,0%
Bandwerk 205 55 260
  78,8% 21,2% 100,0%
Teamwerk 321 75 396
  81,1% 18,9% 100,0%
 Stiksters 1093 245 1338
  81,7% 18,3% 100,0%
 
Er is wel een significant verschil wat soorten premies betreft: 
 

Tabel 46: bandwerk of teamwerk en soorten premies 

Premies in vier categorieën Totaal
  Individuele premie 

op rendement
Groepspremie op 

rendement
Individueel door 

bandleidster
Groepspremie 

door bandleidster
Individueel 33 8 66 47 154
  21,4% 5,2% 42,9% 30,5% 100,0%
Bandwerk 10 4 8 10 32
  31,3% 12,5% 25,0% 31,3% 100,0%
Teamwerk 16 15 10 25 66
  24,2% 22,7% 15,2% 37,9% 100,0%
Totaal 59 27 84 82 252
  23,4% 10,7% 33,3% 32,5% 100,0%
Cramér’s V .23 

 
De verschillen tussen bandwerkers en teamwerkers in de survey op vlak van de 
arbeidsbelasting zijn frappant. Hoge arbeidsbelasting komt significant meer voor in een 
bandsysteem. 
 

Tabel 47: bandwerk of teamwerk, arbeidsbelasting en welzijn 

Samenwerken met 
anderen 

Werktempo en 
hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Herstel-

Behoefte

Individueel Gemiddelde 43,09 73,20 14,03 35,81

  N 1922 2006 1980 1886

Bandwerk Gemiddelde 54,93 70,18 16,50 51,55

  N 361 367 361 346

Teamwerk Gemiddelde 45,65 72,47 15,01 39,13

  N 746 774 758 719

Totaal Gemiddelde 45,13 72,67 14,56 38,47

  N 3029 3147 3099 2951

N = arbeid(st)ers confectie, correlatie significant .001 of .05 
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Omdat multi-inzetbaarheid de arbeidsbelasting in belangrijke mate verhoogt en 
bandwerkers meer dan teamwerkers collega’s moeten vervangen, is de vraag of de 
arbeidsbelasting bij bandwerk nog versterkt wordt door de multi-inzetbaarheid. 
 

Tabel 48: bandwerk of teamwerk en multi- inzetbaarheid 

Moet u naast deze functie ook regelmatig collega's vervangen in andere functies? Totaal
  Neen Ja
Individueel 1166 799 1965
  59,3% 40,7% 100,0%
Bandwerk 189 172 361
  52,4% 47,6% 100,0%
Teamwerk 442 327 769
  57,5% 42,5% 100,0%
 
Bij een controle voor multi-inzetbaarheid van de relatie bandwerk of teamwerk met 
arbeidsbelasting zijn de correlaties minder betekenisvol, maar verdwijnen niet. 
 
Bandwerkers moeten ook meer dan gemiddeld zelf fouten herstellen zonder daar extra tijd 
voor te krijgen. Ook dit is een belangrijke extra belasting.  
 

Tabel 49: bandwerk of teamwerk en herstel van fouten voor de functie van stikster 

Herstelt u zelf uw eventuele fouten en krijgt u daar al dan niet tijd voor? Totaal
Samenwerken met 

anderen 

Neen, ik herstel 

geen fouten

Ja, maar ik krijg 

daar geen tijd voor

Ja, en ik krijg daar 

extra tijd voor

  

 Individueel 45 261 353 659
  6,8% 39,6% 53,6% 100,0%
  Bandwerk 15 182 63 260
  5,8% 70,0% 24,2% 100,0%
  Teamwerk 17 179 194 390
  4,4% 45,9% 49,7% 100,0%
Totaal 77 622 610 1309
  5,9% 47,5% 46,6% 100,0%
 
Bij teamwerk is herstellen duidelijk inbegrepen in de werktijd en is daar extra tijd voor 
voorzien. Bij het bandwerk krijgt men vaste tijden opgelegd en extra tijd voor herstellingen 
is er niet. 
 
Dit wordt ondersteund door de correlatie tussen band-/ teamwerk enerzijds en het al dan 
niet kennen van de normtijden anderzijds. 
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Tabel 50: band of teamwerk en kennis van de normtijden voor de functie van 

stikster 

Normtijden Totaal
  Normtijden niet 

gekend
Normtijden gekend 

maar niet hoe ze zijn 
vastgelegd

Normtijden gekend 
en ook hoe ze zijn 

vastgelegd
Ik werk meestal aan  140 36 65 241
een band of in lijn 58,1% 14,9% 27,0% 100,0%
 
Ik werk meestal in  251 32 78 361
team (in groep een 
stuk afwerken) 

69,5% 8,9% 21,6% 100,0%

Totaal 391 68 143 602
  65,0% 11,3% 23,8% 100,0%
Cramér’s V sig. 05 en correlatie .12 

 
Teamwerkers kennen de normtijden minder omdat deze niet geïndividualiseerd worden 
maar berekend zijn per groep. Normtijden kunnen daarom ook minder een ongunstige 
invloed uitoefenen op de arbeidsbelasting. 
 
Teamwerkers werken iets meer aan meerdere werkposten, maar de verschillen zijn niet 
significant. 
 

Tabel 51: band of teamwerk en polyvalentie voor de functie van stikster 

Aan hoeveel verschillende werkposten wordt u nu ingezet? Totaal
1 werkpost2 werkposten 3 werkposten4 werkposten5 of meer werkposten 

Individueel 232 110 109 48 89 588
39,5% 18,7% 18,5% 8,2% 15,1% 100,0%

Bandwerk 71 56 51 13 48 239
29,7% 23,4% 21,3% 5,4% 20,1% 100,0%

Teamwerk 129 70 65 28 56 348
37,1% 20,1% 18,7% 8,0% 16,1% 100,0%

Totaal  432 236 225 89 193 1175
36,8% 20,1% 19,1% 7,6% 16,4% 100,0%

 
Teamwerkers hebben ook meer dan bandwerksers extra tijd om fouten te herstellen. 
Herstellen van fouten maakt deel uit van de verantwoordelijkheid voor een goed 
eindproduct. Zij moeten ook meer dan bandwerkers prioriteit geven aan kwaliteit en dat 
doet de werkdruk dalen. 
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Tabel 52: band of teamwerk en kwaliteit of kwantiteit voor de functie van stikster 

Samenwerken met 
anderen  

Keuze tussen kwaliteit en snelheid, steeds 
duidelijk wat?

Totaal

  Kwaliteit Snelheid Beide
Individueel 211 59 384 654
  32,3% 9,0% 58,7% 100,0%
Bandwerk 55 18 183 256
  21,5% 7,0% 71,5% 100,0%
Teamwerk 110 29 252 391
  28,1% 7,4% 64,5% 100,0%
Totaal 376 106 819 1301
  28,9% 8,1% 63,0% 100,0%

 

4.1.5.3 Conclusie 
 
Uit de enquête blijkt duidelijk dat bandwerk minder gunstig is voor de arbeidsbelasting. Individuele 
werkposten of teamwerk bieden gunstige arbeidsomstandigheden en minder arbeidsbelasting.  
 

4.1.5.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
In de casestudies is teamwerk gunstig voor de arbeidsbelasting. Er zijn daarvan zeer 
duidelijke voorbeelden. Maar tegelijk met teamwerk hanteren bedrijven soms een zeer 
flexibel systeem van vervangingen, zelfs buiten het eigen functieprofiel. Zo kunnen stikster 
ook opgeroepen worden om in te springen bij de verzending of de afwerking. Op zich 
hoeft dat geen probleem te stellen als er een ‘rechtvaardige’ verdeling is voor dit soort 
uitleensystemen en wanneer werknemers daar tijdig van op de hoogte gebracht worden. 
Voldoende tijd om nieuwe taken aan te leren is uiteraard ook belangrijk. 
 

4.1.6 Normtijden 

 

4.1.6.1 Hypothese 
 
Normtijden of vaste tijden voor elke handeling worden vastgesteld door middel van tijd en 
methodestudies. Hiervan bestaan verschillende soorten, maar zij worden zelden zuiver 
gebruikt gezien de kleine series die vandaag geproduceerd worden.  
 
De meest gebruikte tijd- en methodestudies zijn MTM of Multi Time Measurement, MMO 
of Multi Moment Opname en VTC of Vereenvoudigd Tarief Confectie. Deze zijn allen 
gebaseerd op een opdeling in handelingen van zeer kleine duur. Deze detailopdeling werkte 
bij massaproductie want als je 30” kon winnen per stuk en elke stikster moest er zo 10.000 
maken op een maand, dan is dat een grote winst. Nu gaat het om minder stukken en steeds 
wisselde stukken, de berekening is dus niet echt renderend meer. Men werkt dan ook 
vooral met standaardtijden voor de meest voorkomende handelingen, zoals bijvoorbeeld de 
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tussenbeennaad, en maakt voor het overige vooral schattingen. Deze schattingen houden 
rekening met de soort stof en de moeilijkheidsgraad van het kledingstuk. Maar de 
communicatie over die normtijden verloopt niet zo gemakkelijk, mede door de vele kleine 
series en voortdurende wisseling van modellen en stoffen Dit betekent dat de normtijden 
lang niet altijd gekend zijn door de stiksters. Of wanneer zij wel gekend zijn, het niet meer 
duidelijk is hoe de normen vastgelegd worden. Die onduidelijkheid is een extra belasting. 
 
De hypothese is dat het vooropstellen van normtijden de arbeidsbelasting opdrijft, maar in 
mindere mate wanneer de stiksters weten hoe de normen vastgelegd worden. 

 

4.1.6.2 Bevindingen in de survey 
 
De vraag over de normtijden werd enkel aan de stiksters gesteld. De vraag luidde: ‘kent u 
de tijd die u voor elke handeling heeft?’ De belasting stijgt wanneer er normtijden bekend 
zijn. Of men weet hoe deze vastgelegd zijn speelt geen rol, tenzij voor de herstelbehoefte. 
Wanneer de normen niet alleen opgelegd worden, maar ook gekend is hoe ze vastgelegd 
worden, is de herstelbehoefte minder groot. 
 

Tabel 53: normtijden, arbeidsbelasting en welzijn voor de functie van stikster 

Normtijden Werktempo en 
hoeveelheid 

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning 

Herstel-
behoefte

Normtijden niet 
gekend 

Gemiddelde
43,55 67,44 12,68 29,51 37,91

  N
757 791 778 784 747

Normtijden gekend 
maar niet hoe ze 
zijn vastgelegd 

Gemiddelde
55,34 69,77 15,46 35,61 53,03

  N
111 118 114 113 108

Normtijden gekend 
en ook hoe ze zijn 
vastgelegd 

Gemiddelde
52,89 71,36 13,86 32,08 42,79

  N
276 285 280 277 270

Totaal Gemiddelde
46,95 68,60 13,23 30,70 40,53

  N
1144 1194 1172 1174 1125

N = stiksters. Correlatie Spearman’s rho sign. .01 en correlatie. .10 tot .25 

 
Het is wel opmerkelijk dat velen de normtijden kennen en vooral ook weten hoe die zijn 
vastgelegd. En dit niettegenstaande de zo grote verscheidenheid aan stukken. Wellicht is dit 
mede dank zij de informatisering. 
 
Normtijden doen de werkbelasting stijgen. Vooral opmerkelijk is dat de herstelbehoefte wel 
toeneemt met de toepassing van normtijden, maar dat diegene die ook weten hoe die 
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normtijden vastgelegd zijn een lagere herstelbehoefte hebben dan diegene die dat niet 
weten.  
 
Wanneer normen gekoppeld zijn aan premies neemt de werkdruk en de werkstress toe. Zie 
hiervoor arbeidsvoorwaarden. 
 

4.1.6.3 Conclusie 
 
Normtijden hebben een belangrijke invloed op het ervaren werktempo en op de herstelbehoefte. Gezien de 
kleine series en de zeer wisselende stoffen en modellen is het vastleggen van normtijden echter een zeer 
moeilijke oefening. Veelal maakt men gebruik van schattingen. De vraag is dan ook of het gebruik ervan 
niet beter zou beperkt worden tot de productieleiding als richtlijn voor de planning.  
 

4.1.6.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
De meeste bedrijven hebben uitgebreide catalogussen met de normtijden voor 
verschillende handelingen, al dan niet verder gedetailleerd naar variëteiten in stoffen en 
soorten producten. Hoe meer gedetailleerd, hoe beter de timing en het individueel 
rendement kunnen bepaald worden. Sommige bedrijven kiezen ervoor om met ruime 
schattingen te werken teneinde teveel verschillende metingen te moeten doen. Meestal 
hebben de stiksters de mogelijkheid om een nieuwe chronometrage aan te vragen wanneer 
de vooropgezette tijden niet gehaald kunnen worden. De bandleidster is veelal de 
tussenpersoon om een nieuwe chronometrage aan te vragen. Nieuwe metingen met de 
chronometer gebeuren soms met verschillende stiksters waarbij dan een gemiddelde 
berekend wordt. Veelal neemt men iemand die de handeling reeds goed onder de knie 
heeft, waardoor nadien de tijden niet door iedereen gehaald kunnen worden. Meestal 
gebeurt dit wel in samenspraak tussen de productieverantwoordelijke en de bandleidster. 
Nieuwe werknemers krijgen meestal een tijdlang een lager rendement opgelegd en dit 
onder de noemer ‘opleidingstijd’. Veelal betekent dit ook een lager loon. Sommige 
werknemers kunnen echter nooit de 100% halen en dan blijven zij werken onder een 
verlaagd rendement. Het meest frustrerend voor de werknemers is dat die berekeningen 
veelal ondoorzichtig zijn. Waarom die persoon aan 80% en die andere aan 100%? Waarom 
stelt men 100% voorop als dit toch niet te halen is en men vanuit de productie toch 
tevreden is met 80%? 
 

4.1.7 Rendementsnormen en kwaliteit en herstellingen 
 

4.1.7.1 Hypothesen 
 
De invloed van kwaliteitsnormen wordt in het onderzoek op 2 manieren bestudeerd. 
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Enerzijds wordt nagegaan wat de invloed is van de keuze tussen kwaliteit en rendement. 
De hypothese is dat de werkbelasting beter onder controle kan blijven wanneer de 
werknemers in alle duidelijkheid mogen kiezen voor kwaliteit en rendementsnormen op de 
tweede plaats komen. Prioritair moeten kiezen voor rendement zou de arbeidsbelasting 
opdrijven, maar toch in mindere mate dan wanneer men eigenlijk voor beiden moet kiezen. 
In dit laatste geval komen de werknemers in een conflictsituatie gezien beiden onmogelijk 
samen prioritair kunnen gerealiseerd worden. 
 
Anderzijds wordt nagegaan welke invloed de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit heeft 
op de arbeidsbelasting en wat er gebeurt wanneer de werknemers zelf fouten moeten 
herstellen. De hypothese is dat kwaliteitscontrole de arbeidsbelasting verhoogt, vooral de 
geestelijke belasting. Mensen die herstellingen moeten uitvoeren van eigen fouten of van 
fouten van anderen zullen een verhoogde arbeidsbelasting ervaren indien daar geen extra 
tijd voor is. 
 

4.1.7.2 Bevindingen in de survey 
 
Uit de survey blijkt duidelijk dat managementkeuzen op vlak van ‘kwaliteitsbeleid’ een 
duidelijke invloed hebben op de ervaren arbeidsbelasting en herstelbehoefte. 
 

Tabel 54: kwaliteit, snelheid, arbeidsbelasting en welzijn voor de functie van 

stikster 

Keuze tussen kwaliteit en 
snelheid, steeds duidelijk 
wat? 

Werktempo en 
hoeveelheid

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning 

Herstel-
behoefte

Kwaliteit Gemiddelde 36,23 10,42 25,18 31,71

  N 357 371 368 352

Snelheid Gemiddelde 57,63 17,87 41,37 48,81

  N 104 105 106 103

Beide Gemiddelde 50,35 13,67 31,80 43,35

  N 776 794 800 765

Totaal Gemiddelde 46,89 13,07 30,68 40,45

  N 1237 1270 1274 1220

N = stiksters. Correlatie sign. .01 

 
In tegenstelling tot de hypothese is de arbeidsbelasting het hoogst wanneer men prioritair 
moet kiezen voor snelheid, met uitzondering van de geestelijke belasting waar de relatie 
met de managementkeuze niet betekenisvol is. Gelukkig is het aantal stiksters dat daaraan 
prioriteit moet geven beperkt, namelijk 8%! Veel meer echter moeten zij ‘beide’ factoren 
nastreven, namelijk 60%. Stiksters die uitdrukkelijk mogen kiezen voor kwaliteit scoren het 
meest gunstig op de arbeidsbelasting. 
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Kwaliteitscontrole wordt algemeen als extra belastend aangegeven, zowel door deskundigen 
als door de gesprekpartners in de bedrijven. De survey-resultaten bevestigen dit enkel voor 
wat betreft de geestelijke belasting. Merk wel op dat de functie ‘kwaliteitscontrole’ op alle 5 
van de factoren van arbeidsbelasting bij de hoogste scores hoort in vergelijking met andere 
functies in de confectie. Zie ‘functies’ bij arbeidsomstandigheden en belasting 4.1.1. 
 

Tabel 55: kwaliteitscontrole, arbeidsbelasting en welzijn voor de functie van stikster 

Doet u meestal de kwaliteitscontrole 
van het product? 

Werktempo en 
hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Herstel-
behoefte

Neen, nooit Gemiddelde 48,89 65,18 44,65

  N 294 313 295

Ja, soms Gemiddelde 48,86 65,63 40,59

  N 299 312 297

Ja, meestal Gemiddelde 46,33 68,37 39,78

  N 297 308 287

Ja, altijd Gemiddelde 43,59 73,76 36,89

  N 339 355 329

Totaal Gemiddelde 46,80 68,42 40,38

  N 1229 1288 1208
N = stiksters. Correlatie sign. .01 

 
Bijna alle stiksters herstellen ook zelf fouten, 6% moet dat niet, maar slechts de helft krijgt 
daar ook extra tijd voor. Zeker wanneer geen extra tijd voorzien is, wordt de werkdruk 
opgedreven. Als er extra tijd voor gegeven wordt, dan daalt de herstelbehoefte zeer sterk. 
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Tabel 56: herstellen van fouten, arbeidsbelasting en welzijn voor de functie van 

stikster 

Herstelt u zelf uw 
eventuele fouten en 
krijgt u daar al dan 
niet tijd voor? 

Werktempo en 
hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning 

Herstel-
behoefte

Neen, ik herstel 
geen fouten 

Gemiddelde 45,29 61,13 9,96 31,70 42,22

  N 72 74 77 76 76

Ja, maar ik krijg 
daar geen tijd voor 

Gemiddelde 56,19 71,49 15,63 33,50 48,94

  N 595 624 606 612 582

Ja, en ik krijg daar 
extra tijd voor 

Gemiddelde 37,60 66,36 10,93 27,83 31,90

  N 575 604 591 592 566

Totaal Gemiddelde 46,95 68,52 13,10 30,77 40,64

  N 1242 1302 1274 1280 1224
N = stiksters. Correlatie sign. .01 
Vooral de correlaties met werktempo en herstelbehoefte zijn zeer sterk, respectievelijk .41 en 
.22. 
 

4.1.7.3 Conclusie 
 
Wie kwaliteit boven kwantiteit mag stellen en/of zelf de kwaliteit controleren heeft een minder hoge 
arbeidsbelasting en herstelbehoefte dan diegene die dat niet kunnen. Zelf fouten herstellen betekent algemeen 
een toename van arbeidsbelasting, zeker als voor die herstellingen geen extra tijd voorzien is. 
 

4.1.7.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
De bedrijven volgen duidelijk verschillende strategieën op het vlak van rendement en 
kwaliteit. Alle bedrijven vinden kwaliteit heel belangrijk, maar niet iedereen stelt dit 
prioritair. Op de werkplek moeten de mensen meestal zowel aan snelheid als aan kwaliteit 
voorrang geven. Dat dit aanleiding geeft tot een verhoging van de werkdruk is duidelijk. 
Daar waar men toch prioriteit mag geven aan de kwaliteit komt dat duidelijk de 
arbeidsbelasting ten goede. 
 
Eén van de bedrijven bevindt zich echter in een aparte positie. Kwaliteit is een grote 
prioriteit en de mensen krijgen meestal ook extra tijd om eventuele fouten te herstellen, 
maar toch scoort dat bedrijf minder gunstig op geestelijke en emotionele belasting. De 
verklaring moet wellicht gezocht worden in de ervaren verantwoordelijkheid op vlak van 
‘fouten’. Eventuele fouten kosten het bedrijf direct veel geld en de werknemers zijn hiervan 
goed op de hoogte. 
 



De arbeidsorganisatie in de confectie 

 

91. 

In een aantal bedrijven stelt zich ook het probleem dat regelmatig fouten hersteld moeten 
worden aan producten die in buitenlandse vestigingen of door toeleveranciers gemaakt zijn. 
Dit wordt door de werknemers als zeer onaangenaam ervaren. 
 

4.1.8 Toleranties 
 

4.1.8.1 Hypothese 
 
Scherpe tolerantiegrenzen doen de arbeidsbelasting toenemen, maar als deze grenzen 
daarenboven niet altijd duidelijk zijn betekent dit een extra belasting. 
 

4.1.8.2 Bevindingen in de survey 
 
De vragen over de tolerantiegrenzen worden enkel voorgelegd aan de stiksters. Het 
onderzoek toont een zwaardere belasting wanneer stiksters moeten werken volgens 
bepaalde toleranties of nauwkeurigheidsgrenzen, zeker wanneer er ook nog onduidelijkheid 
over bestaat. 
 

Tabel 57: toleranties, arbeidsbelasting en welzijn voor de functie van stikster 

Duidelijke 
toleranties 

Werktempo en 
hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Herstel-
behoefte

Geen toleranties 
opgelegd 

Gemiddelde 39,75 59,13 10,24 28,10 33,65

  N 370 386 388 384 375
Toleranties 
opgelegd en 
duidelijk 

Gemiddelde 48,37 71,74 13,51 30,82 40,36

  N 675 701 682 688 655
Toleranties 
opgelegd maar 
niet duidelijk 

Gemiddelde 61,38 76,55 21,12 39,10 59,25

  N 114 120 115 118 114
Totaal Gemiddelde 46,90 68,19 13,18 30,76 40,04
  N 1159 1207 1185 1190 1144
N = stiksters. Correlatie Spearman’s rho sign. .001, correlatie van .13 tot .32 

 
De cijfers spreken voor zich. Niet alleen is de relatie zeer betekenisvol, de scores voor de 
werknemers die volgens toleranties moeten werken, maar waarbij onduidelijkheid bestaat 
over hoe scherp die dan wel zijn liggen behoorlijk wat hoger dan de anderen.  
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4.1.8.3 Conclusie 
 
De hypothese dat toleranties de arbeidsbelasting doen toenemen wordt bevestigd en ook de ‘duidelijkheid’ 
ervan speelt een belangrijke rol. Een goed teken is wel dat de toleranties voor de meerderheid wel duidelijk 
zijn. 
 

4.1.8.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
De onduidelijkheid over de tolerantiegrenzen is het grootst in de bedrijven die werkkledij 
maken, maar daar zijn ook het grootst aantal stiksters die zeggen dat er geen 
tolerantiegrenzen opgelegd worden. Concreet gaat het meestal om tolerantiegrenzen die 
redelijk ruim zijn en daarom ook niet als echt ‘grenzen’ ervaren worden. 
 

4.1.9 Opleiding en duidelijke werkopdrachten 

 

4.1.9.1 Hypothese 
 
Onvoldoende opleiding of onduidelijke werkopdrachten zorgen voor extra 
arbeidsbelasting. 
 

4.1.9.2 Bevindingen in de survey 
 
Beide factoren zorgen bij tekorten voor een betekenisvolle verhoging van alle factoren van 
arbeidsbelasting. Volgende tabel toont aan dat opleiding loont. 
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Tabel 58: opleiding, arbeidsbelasting en welzijn 

Krijgt u voldoende 
opleiding of informatie 
bij nieuwe machines 
of opdrachten? 

Werktempo 
en 

hoeveelheid

Geestelijke 
belasting 

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Herstel-
behoefte

Neen Gemiddelde 52,90 75,40 19,89 43,26 49,74

  N 496 517 509 510 490

Ja, soms Gemiddelde 48,92 73,48 16,67 39,82 45,67

  N 758 788 770 781 732

Ja, meestal Gemiddelde 43,79 72,65 13,69 34,52 36,37

  N 955 990 977 976 924

Ja, altijd Gemiddelde 38,07 70,18 10,57 30,32 27,61

  N 839 867 857 858 827

Totaal Gemiddelde 44,97 72,63 14,58 36,12 38,43

  N 3048 3162 3113 3125 2973
N = arbeid(st)ers confectie, correlatie significant .001 

 
En ook investeren in duidelijke werkinstructies zal de arbeidsbelasting gunstig beïnvloeden.  
 

Tabel 59: duidelijke werkopdrachten, arbeidsbelasting en welzijn 

Zijn de 
werkopdrachten 
duidelijk? 

Werktempo en 
hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Herstel-
behoefte

Nooit Gemiddelde 65,66 78,94 31,22 51,15 67,64

  N 24 26 27 27 25

Soms Gemiddelde 55,85 79,01 22,16 44,05 56,97

  N 445 462 455 454 438

Meestal Gemiddelde 45,60 73,10 14,87 36,32 38,87

  N 1638 1720 1686 1692 1600

Altijd Gemiddelde 38,54 68,66 10,10 32,08 28,43

  N 983 1008 995 1000 953

Totaal Gemiddelde 44,98 72,60 14,56 36,22 38,44

  N 3090 3216 3163 3173 3016
N = arbeid(st)ers confectie, correlatie significant .001. 
 

Hierbij moet opgemerkt worden dat er een sterke correlatie bestaat tussen opleiding en 
duidelijkheid van de werkopdrachten. De correlatie is significant op .001 en het verband is sterk, 
Kendall-b is .46 en Gamma zelfs .65. 
 

4.1.9.3 Conclusie 
 
Tekorten in opleiding om de werkopdrachten uit te voeren en/of onduidelijke 
werkinstructies betekenen een ernstige verhoging van de arbeidsbelasting. Aangezien beide 
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factoren sterk samenhangen kunnen inspanningen op dit vlak best aan elkaar gekoppeld 
worden. 
 

4.1.9.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
De bedrijven in de casestudies zijn zich zeker bewust van het probleem. Wat opleidingen 
betreft wijzen zij dikwijls naar tijdsgebrek om opleidingsmomenten in te lassen. Echte 
opleidingstrajecten worden zelden uitgetekend of alleen maar voor bedienden. Wanneer er 
toch opleidingen gegeven worden ontbreekt soms de transfer van de kennis naar de 
werkplek of is de opgedane kennis niet onmiddellijk bruikbaar waardoor veel van wat men 
leerde verloren gaat. De druk van de productie is hieraan uiteraard niet vreemd. Veelal is de 
bezetting minimaal, waardoor opgedane kennis niet kan ingeoefend worden op de 
werkplek. 
 
Bij de stiksters is het meestal de bandleidster die nieuwe opdrachten aanleert. Bandleidsters 
zijn ook verantwoordelijk voor het doorgeven van de werkopdrachten. In de meeste 
bedrijven maken de productieverantwoordelijken wel werkinstructies of werkfiches, maar 
voor verduidelijkingen moet men bij de bandleidster terecht. Dit betekent dat de 
bandleidster een zeer belangrijke rol speelt in deze problematiek. Helaas is het zo dat deze 
bandleidsters maar zelden goed opgeleid zijn om deze taak uit te voeren. Bandleidsters 
worden meestal gekozen uit de beste stiksters. Zij zijn weliswaar wel zelf competente 
stiksters, maar hebben daarom nog niet het didactisch talent om die kennis adequaat door 
te geven. Zij worden daar trouwens meestal niet voor opgeleid. 
 

4.1.10 Staande of zittende werken 
 

4.1.10.1 Hypothese 
 
De hypothese is dat stiksters die afwisselend zittend en staand werken de minste 
arbeidsbelasting zullen rapporteren. Zittend werk kan aanleiding geven tot meer 
rugklachten, staand werkten tot meer klachten over een zwaar gevoel in de benen.  
 

4.1.10.2 Bevindingen in de survey 
 
Er zijn duidelijk verschillen in de arbeidsbelasting, maar de verschillen zijn niet éénduidig. 
Het werktempo is het meest gunstig voor hen die afwisselend zittend en staand kunnen 
werken, maar zij hebben een hogere geestelijke en lichamelijke belasting dan zij die zittend 
werken. De herstelbehoefte is dan weer gunstiger. Wie staande werkt heeft op alle punten 
de hoogste belasting. 
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Tabel 60: zittend of staand werken, arbeidsbelasting en welzijn voor de functie van 

stikster 

Hoe werkt u 
meestal? 

Werktempo en 
hoeveelheid

Geestelijke 
belasting 

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Herstel-

behoefte

Zittend Gemiddelde 48,40 67,07 12,52 29,26 42,12

  N 833 884 866 868 831

Staand Gemiddelde 49,23 74,29 13,68 45,76 48,64

  N 45 45 47 46 40

Afwisselend 
zittend en 
staand 

Gemiddelde 43,31 70,83 14,21 32,37 36,48

  N 387 396 385 394 378

Totaal Gemiddelde 46,88 68,43 13,06 30,77 40,62

  N 1265 1325 1298 1308 1249
N = stiksters. Correlatie Spearman’s rho sign .01 of .05 

 
Dezelfde oefening kan ook gemaakt worden voor de overige arbeid(st)ers in de confectie, 
maar dan verdwijnen zo goed al alle correlaties omdat het over zeer diverse functies gaat. 
Voor de lichamelijke klachten wordt de functie van stikster als voorbeeld genomen. De 
ernst van de klachten wordt in 2 categorieën opgedeeld: weinig of geen klachten versus 
nogal tot heel erge klachten. Zo worden de klachten een dummyvariabele, zie onderstaande 
tabel. De drie werkposities worden wel behouden voor de berekening van het verband. Het 
gaat om stiksters die respectievelijk zittend, staand of afwisselend zittend en staand werken. 
 

Tabel 61: zittend of staand werken en gezondheidsklachten voor de functie van 

stikster 

 Spearman's rho Hoe werkt u meestal?
 
Rugpijn 

Correlatiecoëfficiënt -,065

  Sig. (1-zijdig) ,012
  N 1233
 
Spierpijn 

Correlatiecoëfficiënt -,082

  Sig. (1-zijdig) ,002
  N 1223
Zwaar gevoel Correlatiecoëfficiënt ,021
  Sig. (1-zijdig) ,234
  N 1173
Gestoorde slaap Correlatiecoëfficiënt -,086
  Sig. (1-zijdig) ,001
  N 1213
 
Er zijn betekenisvolle verschillen voor de rugklachten, spierpijnen en de slaapproblemen. 
Een zwaar gevoel in armen en benen is enkel significant verschillend voor de vergelijking 
tussen stiksters die rechtstaand werken en de andere, maar niet als de drie categorieën 
behouden worden. 
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Het is interessant om enkele klachten afzonderlijk te analyseren.  
 
Afwisselend staand en zittend werken is duidelijk minder belastend voor de rug. 
 

Tabel 62: zittend of staand werken en rugpijn voor de functie van stikster 

Rugpijn Totaal
  Niet of een beetje Nogal tot heel erg 
Zittend 483 335 818
  59,0% 41,0% 100,0%
Staand 23 18 41
  56,1% 43,9% 100,0%
Afwisselend zittend en staand 248 126 374
  66,3% 33,7% 100,0%
  754 479 1233
  61,2% 38,8% 100,0%
 
Ook over pijnlijke spieren wordt minder geklaagd door mensen die afwisselend zittend en 
staand werken.  
 

Tabel 63: zittend of staand werken en spierpijn voor de functie van stikster 

Spierpijn Totaal
  Niet of een beetje Nogal tot heel erg
Zittend 558 252 810
  68,9% 31,1% 100,0%
Staand 29 12 41
  70,7% 29,3% 100,0%
Afwisselend zittend en 
staand 

287 85 372

  77,2% 22,8% 100,0%
  874 349 1223
  71,5% 28,5% 100,0%
 
Een zwaar gevoel in armen en benen is enkel opvallend hoger bij stiksters die staand 
werken 
 

Tabel 64: zittend of staand werken en een zwaar gevoel in armen en benen voor de 

functie van stikster 

Zwaar gevoel in armen en benen Totaal
  Niet of een beetje Nogal tot heel erg 
Zittend 648 124 772
  83,9% 16,1% 100,0%
Staand 26 15 41
  63,4% 36,6% 100,0%
Afwisselend zittend en staand 300 60 360
  83,3% 16,7% 100,0%
  974 199 1173
  83,0% 17,0% 100,0%
 
Voor de slaapproblemen betekent dit dat afwisselend zittend en staand werken het minst 
slaapverstorend is. 
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Tabel 65: zittend of staand werken en slaapproblemen voor de functie van stikster 

Nogal tot heel erg:  Gestoorde slaap Moeilijk in slapen Vroeg wakker
Zittend 265 195 219
  33,0% 24,7% 27,7%
Staand 13 9 15
  33,3% 23,1% 37,5%
Afwisselend zittend en staand 89 78 78
  24,1% 21,4% 21,5%
  
Totaal van stiksters met 
probleem 

367 282 312

Gemiddeld % op totaal stiksters 30,3% 23,7% 26,2%
Cramér’s V sign. .05 met correlaties +/-.10 

 

4.1.10.3 Conclusie 
 
Voor de stiksters is afwisselend zittend en staand werken het meest gunstig voor de arbeidsbelasting en de 
lichamelijke klachten. Zelfs de slaapkwaliteit is het best in vergelijking met uitsluitend zitten of staan. 
 
In een studie ‘Belastende houdingen en bewegingen. Ergonomie in de praktijk’, wordt de arbeidsbelasting in 
de stikateliers als zwaar omschreven28. Het ging om stiksters die zittend werkten en klachten hadden van 
spier- en nek- en schouderpijnen. De resultaten uit de survey leren alvast dat een afwisseling tussen zitten en 
staan een interessant alternatief kan zijn. 
 

4.1.10.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Meestal wordt er in de bedrijven geen expliciet beleid gevoerd om zittend of staand te 
werken. In één van de 8 bedrijven in de casestudies gebeurt dat wel en kiest men voor 
staand werken. De arbeidsbelasting scoort dan ook minder goed, maar de herstelbehoefte 
ligt gemiddeld. De invoering is recent en de situatie wordt goed opgevolgd samen met de 
bedrijfsarts. Er zijn ook speciale matten aangekocht om de staand positie zo ergonomisch 
mogelijk te maken. In het begin was er enige weerstand om over te gaan van zittend naar 
staand werken, maar nu voelt iedereen zich daar prima bij. 
 

                                                 
28  D’Hertefelt H., e.a. / Belastende houdingen en bewegingen. Ergonomie in de praktijk. Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden. Brussel 1996. 

blz. 83-92. 
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4.1.11 Werkplaats & Veiligheid 
 

4.1.11.1 Hypothese 
 
In de confectiesector is de aanwezigheid van gevaarlijke situaties relatief beperkt en hangt 
vooral samen met de aard van de functie. Werknemers die werken in gevaarlijke situaties 
hebben een hogere arbeidsbelasting. 
 

4.1.11.2 Bevindingen in de survey 
 
De mate waarin werknemers te maken krijgen met gevaarlijke situaties (werkt u geregeld in 
gevaarlijke situaties in deze vestiging?) heeft in de eerste plaats te maken met de functie die 
men uitoefent. Werknemers die werken als oplegger, snijder, afwerker of magazijnier lopen 
de meeste kans om met gevaarlijke situaties geconfronteerd te worden. Gemiddeld is dit 
voor deze functies 20%. De vergelijken in arbeidsbelasting gaat hier tussen deze 
arbeid(st)ers en de werknemers in functies die maar beperkt met gevaarlijke situaties in 
aanraking komen. 
 

Tabel 66: gevaarlijke situaties, arbeidsbelasting en welzijn 

Functies met kans 
op gevaarlijke 
situaties 

Werktempo 
en 

hoeveelheid

Geestelijke 
belasting 

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Herstel-

behoefte

Geen gevaarlijke 
situaties 

Gemiddelde 46,24 71,64 14,41 32,62 40,03

  N 2125 2229 2185 2202 2088

Functies met kans 
op gevaarlijke 
situaties 

Gemiddelde 42,00 75,29 13,59 47,14 35,88

  N 556 566 564 554 540

Totaal Gemiddelde 45,36 72,38 14,25 35,54 39,18

  N 2681 2795 2749 2756 2628
N = arbeid(st)ers in de confectie. Spearman’s rho sign .001 of .05 

 
Functies met meer kans op gevaarlijke situaties hebben een lager werktempo, een hogere 
geestelijke  en lichamelijke belasting, maar een lagere herstelbehoefte. 
 

4.1.11.3 Conclusie 
 
De hypothese wordt maar deels bevestigd. Geestelijke en lichamelijke belasting zijn hoger bij functies met 
kans op gevaarlijke situaties, maar de herstelbehoefte is lager. 
 



De arbeidsorganisatie in de confectie 

 

99. 

4.1.11.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
De keuze van de opstelling van de werkposten en het transport van de werkstukken is niet 
zonder belang vanuit veiligheidsoogpunt. De meeste werkposten zijn vast opgesteld en de 
mensen zitten op relatief ‘vaste’ posten. Als werkposten verplaatst worden heeft dat te 
maken met ‘nieuwe’ modellen die een andere werkvolgorde vragen. Indien dat laatste veel 
voorkomt, bijvoorbeeld bij zeer modegevoelige producten, dan is het belangrijk dat dit op 
een vlotte manier gebeurt. Dit betekent dat de planning voor de nieuwe orders zo snel 
mogelijk moet doorgegeven worden aan de bandleidster die dan de nodige voorbereidingen 
kan treffen. Als mensen moeten werken aan wisselende werkposten is ‘opleiding’ en 
‘ervaring’ essentieel om de werkdruk en eventuele stress onder controle te houden.  
 
In zowat alle bedrijven van de casestudies wordt het transport van de stoffen vrij goed 
georganiseerd. De keuze van de transportmethode wordt eigenlijk bepaald door de aard 
van het product. Lingerie leent zich bijvoorbeeld goed om in bakjes op een transportbaan 
verplaatst te worden of kan gemakkelijk door de bandleidster of hulpbandleidster 
rondgedeeld worden. De zal bepaald worden door de omvang van de series. Dit laatste 
geldt ook bij de overweging om bijvoorbeeld transportkarren aan te schaffen.  
 
In zowat alle bedrijven is er in de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de verbetering van de 
werkomgeving. Temperatuurregeling blijft het grootste probleem. Meestal zijn de stoelen 
ergonomisch instelbaar, maar er blijft een probleem wanneer er geen tijd voorzien is om de 
stoelen aan te passen wanneer men van werkpost wisselt. Lawaai wordt meestal 
gecompenseerd door muziek, maar hier blijft de keuze van zender en volume soms wel een 
twistpunt. 
 
In de kleinere bedrijven uit de casestudies zijn er geen significante verschillen wat betreft 
het voorkomen van gevaarlijke situaties in vergelijking met het referentiebestand van 
werknemers die werken in kleine bedrijven. De werknemers in de grote bedrijven in het 
onderzoek scoren allen gunstiger dan de werknemers uit het referentiebestand in grotere 
bedrijven.  
 

4.1.12 Rol van de leidinggevenden 
 

4.1.12.1 Hypothese 
 
Emotionele belasting wordt over het algemeen veroorzaakt door lastige klanten, iets 
waarmee de confectiearbeid(st)ers normaal gezien weinig geconfronteerd worden. De 
verschillen in emotionele belasting tussen de bedrijven moeten eerder in de verschillen in 
onderlinge relaties gezocht worden. 
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Een sterke leiding zal ook het werk efficiënter organiseren en daardoor de arbeidsbelasting 
beter spreiden. 
 

4.1.12.2 Bevindingen in de survey 
 
Algemeen is er een significant verband tussen emotionele belasting en relaties met collega’s 
en leidinggevenden.  
 

Tabel 67: emotionele belasting en relaties 

   Relatie met collega's Relatie met directe leiding 

Emotionele belasting Pearson correlatie -,373 -,346 

  Sig. (2-zijdig) ,000 ,000 

  N 2914 2952 
Correlatie is significant .01 (2-zijdig). 
 
Gezien de sterke correlaties wordt de emotionele belasting voor een belangrijk deel 
veroorzaakt door de onderlinge relaties. De emotionele belasting neemt toe bij spanningen 
onder collega’s of met de hiërarchie. 
 
Bij nadere analyse zijn de grootste correlaties deze met de vragen over conflicten, agressie 
en vervelende situaties. 
 
In een later hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de organisatorische invloeden op de 
relaties tussen collega’s en leidinggevenden. Zie 4.3. 
 
Om de invloed van het leiderschap na te gaan wordt een opdeling gemaakt in sterk en zwak 
leiderschap op basis van de mate waarin leidinggevenden overleg plegen met hun 
medewerkers en openstaan voor problemen van medewerkers. Alleen de stiksters worden 
geselecteerd zodat het om bandleidsters of afdelinghoofden gaat die allen een gelijkaardige 
taak te vervullen hebben: verdeling van het werk onder de stiksters. De resultaten spreken 
voor zich. Uiteraard is er een wederzijdse beïnvloeding. 
 

Tabel 68: leiderschap, arbeidsbelasting en welzijn voor de functie van stikster 

Leiderschap van direct 
leidinggevenden 

Werktempo en 
hoeveelheid

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Herstelbehoefte

Zwak leiderschap Gemiddelde 50,38 14,26 32,51 45,56
  N 879 898 908 874
Sterk leiderschap Gemiddelde 38,80 10,51 26,92 28,73
  N 364 376 374 356
Totaal Gemiddelde 46,99 13,15 30,88 40,69
  N 1243 1274 1282 1230
Significant .001 en Spearman’s rho .13 tot .28 
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4.1.12.3 Conclusie 
 
De hypothese wordt bevestig dat emotionele belasting vooral veroorzaakt wordt door de 
aard van de relaties met collega’s en leidinggevenden 
 

4.1.12.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Uit gesprekken in de bedrijven blijkt duidelijk dat een goede verstandhouding en een 
aangename werksfeer zeer belangrijk zijn voor de werknemers. Het aspect waardering 
wordt sterk beklemtoond en dan vooral als het gaat om waardering van de leidinggevenden. 
 

4.1.13 Premiestelsels 
 

4.1.13.1 Hypothese 
 
Premies worden ingevoerd om het rendement te verhogen en zullen dan ook de werkdruk 
verhogen. 
  

4.1.13.2 Bevindingen in de survey 
 
In het volledige bestand van confectiearbeid(st)ers wordt dit verband statistisch 
ondersteund. Werknemers die een premie krijgen bovenop hun loon geven gemiddeld een 
significant hogere werkbelasting aan en hebben een hogere herstelbehoefte. 
 

Tabel 69: premies, arbeidsbelasting en welzijn 

Krijgt u bovenop 
uw loon nog een 
premie? 

Werktempo en 
hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Herstel-
behoefte

Neen Gemiddelde 44,33 72,17 14,38 35,68 37,80
  N 2482 2590 2540 2558 2426
Ja Gemiddelde 48,13 74,51 15,29 38,44 41,27
  N 604 623 619 612 589
Totaal Gemiddelde 45,08 72,62 14,56 36,21 38,47
  N 3086 3213 3159 3170 3015
Spearman’s rho sign .001 of .05 

 
Het maakt wel een verschil uit of de werknemers in kwestie vooral zelfstandig, zeg maar 
individueel, of in groep werken. De ervaren werkdruk ligt lager wanneer men zelfstandig 
werkt, en een premie verhoogt deze wel maar de individueel werkende premiewerknemers 
blijven een minder hoge werkdruk rapporteren (46.30) dan hun premiewerkende collega’s 
in groep (51.41). 
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Omdat premies niet functieneutraal zijn, is de test ook gedaan voor één specifieke 
beroepsgroep. 
 

Tabel 70: premies en werktempo voor de functie van stikster 

Krijgt u bovenop uw loon nog een premie? Werktempo en hoeveelheid
Neen Gemiddelde 46,13
  N 1030
Ja Gemiddelde 50,90
  N 228
Totaal Gemiddelde 46,99
  N 1258
Spearman’s rho sign .001 

 
Voor de stiksters blijft enkel een significant verschil voor werktempo en werkhoeveelheid. 
 
Een nieuwe indeling kan het effect nagaan van de combinaties van soorten premies. De 
analysemogelijkheden zijn hier evenwel beperkt gezien het relatief gering aantal 
werknemers dat een premie behaalt. Daarenboven worden enkel de stiksters weerhouden 
om de situatie zo zuiver mogelijk te houden. De bepalende criteria voor verschillen zijn de 
individuele premie versus de groepspremie en de rol die de bandleidster speelt bij het 
bepalen van de premie. Er zijn 4 categorieën: individuele premie op rendement, 
groepspremie op rendement, individuele premie door de bandleidster bepaald, 
groepspremie door de bandleidster bepaald. Telkens is rendement de meest voorkomende 
beoordelingsmaat. 
 
Alleen de geestelijke belasting verschilt tussen de groepen, zij wordt veel hoger ervaren 
naarmate anderen mee bepalen of men al dan niet een premie zal hebben.  
 

Tabel 71: premies en geestelijke belasting 

Premies in vier categorieën (stiksters)  Geestelijke belasting
Individuele premie op rendement Gemiddelde 58,18
  N 23
Groepspremie op rendement Gemiddelde 76,67
  N 10
Individueel door bandleidster Gemiddelde 77,30
  N 30
Groepspremie door bandleidster Gemiddelde 78,82
  N 29
Totaal Gemiddelde 72,93
  N 92
Spearman’s rho .001, correlatie. .37 

 
Dit verband waarbij de geestelijke belasting vooral samengaat met een beoordeling die 
deels buiten de eigen ‘inbreng’ bepaald wordt, blijft bestaan na controle van 
samenwerkingsverband. Het verband heeft dus niets te maken met het feit of men in band, 
team of individueel werkt. Nochtans is de aard van de premie afhankelijk van de wijze 
waarom de arbeidsorganisatie georganiseerd is. 
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Omdat premies zeker deels meebepaald worden door de verdeling van het werk over 
individuen, in een band of team kan voorgaande relatie natuurlijk vooral gesteund zijn op 
de aard van de arbeidsorganisatie. En er is een significant verband tussen premiestelsel en 
organisatietype, maar deze verdeling biedt geen verklaring voor de verschillen in geestelijke 
belasting. 
 

Tabel 72: premies en band of teamwerk 

Samenwerken met anderen Totaal
  Individueel Bandwerk Teamwerk
Individuele premie op rendement 14 6 3 23
  60,9% 26,1% 13,0% 100,0%
Groepspremie op rendement 2 8 10
  20,0% 80,0% 100,0%
Indivi dueel door bandleidster 21 5 3 29
  72,4% 17,2% 10,3% 100,0%
Groepspremie door bandleidster 11 9 9 29
  37,9% 31,0% 31,0% 100,0%
Totaal 46 22 23 91
  50,5% 24,2% 25,3% 100,0%
Sign. .001, Cramér’s V .38 

 
Om de meer gunstige score te verklaren zouden werknemers met een individuele premie 
op rendement significant meer in band moeten werken, maar dat is niet zo. De geestelijke 
belasting ligt relatief lager in bandwerk, zie paragraaf 4.1.5. 
 
Omdat een lagere geestelijke belasting zou kunnen wijzen op een minder complexe 
taakinhoud, werd nagegaan of de werknemers met hun individuele premie op rendement 
misschien eenvoudiger werk deden, maar ook dat is niet het geval. 
 
Omdat het duidelijk is dat de werknemers met een individuele premie op rendement geen 
fundamenteel ander werk deden dan hun collega’s in andere systemen, is het verschil enkel 
nog te verklaren zijn door de bedrijfsgrootte van de organisatie waar men werkte. Immers, 
bedrijfsgrootte is zeer sterk gecorreleerd met meer gunstige arbeidsbeleving en welzijn. Na 
controle voor bedrijfsgrootte neemt het significant verband tussen premiestelsels en 
geestelijke belasting sterk af. 
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Tabel 73: bedrijfsgrootte en premies 

Hoeveel mensen werken er in de vestiging waar u werkt? Totaal
  Van 10 tot 49 

werknemers
Van 50 tot 99 
werknemers

100 of meer 
werknemers

Individuele premie op rendement 9 9 6 24
  37,5% 37,5% 25,0% 100,0%
Groepspremie op rendement 1 1 9 11
  9,1% 9,1% 81,8% 100,0%
Individueel door bandleidster 1 7 22 30
  3,3% 23,3% 73,3% 100,0%
Groepspremie door bandleidster 1 3 26 30
  3,3% 10,0% 86,7% 100,0%
  12 20 63 95
  12,6% 21,1% 66,3% 100,0%
Sign. .001, Cramér’s V .39 

 

4.1.13.3 Conclusie 
 
Premiestelsels zorgen voor een verhoogde ervaren werkdruk. De invloed is minder groot bij werknemers die 
individueel werken dan bij hen die in groep werken. Als anderen mee bepalen of men al dan niet een premie 
krijgt wordt de geestelijke belasting hoger ervaren, maar deze premiestelsels komen significant meer voor in 
grote bedrijven en dit verklaart zeker mee de relatief hogere geestelijke belasting van groepspremies en 
individuele premies die door bandwerksters bepaald worden. 
 

4.1.13.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Uit de gesprekken kwamen enkele mogelijke oorzaken van werkdrukverhoging en 
premiestelsels was daar één van. Dit is ook getoetst bij het vergelijken van de resultaten van 
de bedrijven. 
 
Het ‘kleinere’ bedrijf in de casestudies waar een verhoogde werkdruk te noteren viel, is 
binnen zijn grootteklasse het enige bedrijf waar men met premies werkt, premies die ook 
bepaald worden door een beoordeling van de bandleidster.  
 
Van de 3 grote bedrijven waar de werknemers een hoger werktempo signaleren, werken in 
één ervan ¾ van de werknemers met premies, maar in de andere 2 werken hoogstens 20% 
met een premie. Naast premies zijn er dus nog andere factoren die het werktempo de 
hoogte in drijven.  
 

4.1.14 Samenvatting 
 
Ontwerpfuncties en leidinggevende functies hebben een hogere geestelijke belasting. Uitvoerende functies 
hebben een hogere lichamelijke belasting. Leidinggevenden en werknemers die relatief veel ‘overleg’ of 
‘afspraken’ moeten maken met collega’s hebben een zwaardere emotionele belasting. 
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De technologie, zeg maar de stikmachines, stelt meestal geen problemen en heeft daarom in de confectiesector 
weinig invloed van betekenis op de ervaren arbeidsbelasting. Problemen bij het onderhoud kunnen wel 
aanleiding geven tot wachttijden en bijgevolg eventueel overuren. Zeker onverwachte overuren geven 
aanleiding tot een verhoogde werkdruk.  
 
Informatica wordt hoofdzakelijk gebruikt om de productie op te volgen, kosten te berekenen en om als 
leidraad te dienen voor de planning van volgende opdrachten. In de mate dat het hiervoor gebruikt wordt 
kan het ongunstige arbeidsbelevingen voorkomen, waarvan werkstress wellicht de belangrijkste is. Wanneer 
de informatica gebruikt wordt om individuele prestaties aan de werkposten op te volgen, moeten de series 
groot genoeg zijn. Bij te kleine series is de input van de handelingen een extra belasting. 
 
Normtijden verhogen de werkdruk, maar moeten vooral realistisch gechronometreerd worden en alleszins 
doorzichtig zijn. De terugkoppeling van het rendement is een delicaat punt. Wanneer dit enkel gebruikt 
wordt bij frappante min-prestaties stelt dat meestal geen probleem. Het uithangen van individuele 
rendementen en zeker de koppeling aan premies leidt tot een verhoging van de werkstress.  
 
Niet de informatisering op zich, maar de manier waarop aan de werkpost de computertechnologie wordt 
toegepast, heeft een invloed op de arbeidsbeleving. Een ondersteunend gebruik verhoogt de werkdruk niet. 
Wanneer de informatica als ‘enerverend’ ervaren wordt verhoogt de werkdruk wel, zeker wanneer men ook 
voor een extra premie kan werken. 
 
Multi-inzetbaarheid én overuren, meestal gekoppeld aan planningsproblemen, verhogen de geestelijke 
belasting. 
 
Er is geen verband tussen premieverloning en het ervaren van de informatica als ondersteuning of 
‘enerverend’, maar premies verhogen de werkdruk van hen die het invoeren van gegevens in de computer al 
als ‘enerverend’ ervaren. 
 
De verschillen tussen bandwerkers en teamwerkers in de survey op vlak van de arbeidsbeleving zijn 
frappant. Hoge werkdruk komt significant meer voor in een bandsysteem. Teamwerk is minder belastend, 
maar het voordeel vermindert wanneer men tegelijkertijd dikwijls collega’s moet vervangen. 
 
Wanneer mensen rendement voorrang moeten geven op de kwaliteit, ligt de ervaren werkdruk het hoogst. 
Resoluut kiezen voor kwaliteit is veruit de beste situatie voor de ervaren werkdruk. Als werknemers niet 
weten wat ze eigenlijk prioriteit moeten geven, kwaliteit of kwantiteit, dan is de ervaren werkdruk wel lager 
dan wanneer rendement voorop staat, maar zeker hoger dan wanneer men voor kwaliteit mag kiezen. 
Tekort aan opleiding én gebrek aan informatie of instructies bij nieuwe machines doen de belasting 
toenemen, evenals onduidelijkheden in de werkopdrachten. Werknemers die de kwaliteitscontroles zelf 
moeten uitvoeren vertonen een hogere geestelijke belasting en meer nog wanneer zij zelf de herstellingen 
moeten uitvoeren. Indien men daar bovendien geen extra tijd voor krijgt, is dat nog een extra belasting. 
Werknemers die altijd de kwaliteitscontrole mogen doen rapporteren wel een lager werktempo en een lagere 
herstelbehoefte. 
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Het vastleggen van tolerantiegrenzen verhoogt de geestelijke belasting en meer nog wanneer deze voor de 
werknemer in kwestie niet volledig duidelijk zijn.  
 
Ongeacht de functie die men uitvoert wordt de lichamelijke belasting sterk bepaald door de houding waarin 
met werkt. Respectievelijk zijn staand, afwisselend staand en zittend en zittend zwaarder en minder zwaar 
lichamelijk belastend. 
 
De eventuele gevaarlijke situaties waarmee werknemers in de confectiesector geconfronteerd worden zorgen 
voor een hoger lichamelijke en geestelijke belasting, maar zijn niet van die omvang dat zij een invloed 
hebben op de herstelbehoefte. 
 
Emotionele belasting is sterk verbonden met de ervaren relatie met collega’s en leidinggevenden. 
 

4.2 Arbeidsinhoud 
 
De arbeidsinhoud is vooral belangrijk voor de leer- en regelmogelijkheden en dus de 
competentieontwikkeling van de werknemers. De verbanden tussen de 4 factoren van de 
arbeidsinhoud, nl. de afwisseling in het werk, de leermogelijkheden, de zelfstandigheid in 
het werk en de inspraak, zijn telkens zeer sterk (correlatie telkens +/- .50). 
 
De relatie tussen arbeidsinhoud en de welzijnsfactoren is vooral sterk voor 2 factoren, 
namelijk plezier in het werk en betrokkenheid bij het bedrijf. 
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Tabel 74: arbeidsinhoud en welzijn 

 Plezier in het 
werk 

Betrokkenheid bij de 
organisatie

Afwisseling in het werk Pearson 
Correlatie

,318 ,344

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000

  N 2894 2686

Leermogelijkheden Pearson 
Correlatie

,332 ,381

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000

  N 2977 2752

Zelfstandigheid in het 
werk 

Pearson 
Correlatie

,321 ,384

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000

  N 2932 2731

Inspraak Pearson 
Correlatie

,368 ,502

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000

  N 2975 2764
Correlatie is significant .01 (1-zijdig). 
 
Bij de analyse worden telkens deze 6 factoren samengenomen, maar de tabellen vermelden 
enkel de significante resultaten. Het gaat om 4 factoren van de arbeidsbeleving en 2 
factoren van het welzijn. 
 

4.2.1 De functie 
 
Tussen de functies zijn er wel significante verschillen op het vlak van de arbeidsinhoud, 
maar niet wat betreft de welzijnsfactoren. Dit betekent dat er naast de functie ook andere, 
sterkere factoren meespelen om het plezier en de betrokkenheid te bepalen. 
 
De vraag is nu over welke jobs het gaat en welke kenmerken de functie moet hebben om 
‘gunstig’ te scoren op de arbeidsinhoud. Gunstige jobs hebben afwisseling, 
leermogelijkheden, zelfstandigheid en inspraak. 
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Tabel 75: functies en arbeidsinhoud 

Functie   Afwisseling in het 
werk

Leermoge-
lijkheden

Zelfstandigheid 
in het werk

Inspraak

Stylist Gemiddelde 78,79 62,12 63,64 61,36

  N 11 11 11 11

Modelmaakster/-
stikster 

Gemiddelde 65,10 40,00 42,57 35,34

  N 138 140 141 145

Patronen maken Gemiddelde 63,48 48,16 48,76 44,21

  N 75 77 78 77

Patronen intekenen Gemiddelde 49,69 35,22 45,28 37,42

  N 53 53 52 51

Opleggen Gemiddelde 39,92 26,04 31,77 28,35

  N 54 56 58 56

Snijden Gemiddelde 42,09 24,75 37,40 32,66

  N 222 232 229 236

Confectie 
voorbereiden 

Gemiddelde 53,16 33,23 45,03 41,67

  N 79 81 79 84

Stikken Gemiddelde 42,94 25,54 29,97 27,44

  N 1258 1303 1268 1292

Strijken Gemiddelde 34,75 18,10 27,75 26,64

  N 165 180 170 178

Afwerken Gemiddelde 39,66 24,01 34,29 31,51

  N 115 118 114 114

Bandleiden Gemiddelde 63,24 46,91 59,23 58,86

  N 60 62 64 63

Kwaliteitscontrole Gemiddelde 34,36 23,31 34,79 31,71

  N 125 128 125 128

Magazijn Gemiddelde 46,44 25,44 44,60 35,99

  N 150 152 153 149

Verzending Gemiddelde 47,34 27,74 43,98 40,56

  N 73 76 76 75

Verpakking Gemiddelde 38,47 21,83 38,25 33,69

  N 67 71 69 71

Ander, namelijk Gemiddelde 50,25 32,19 45,14 39,27

  N 266 270 271 269

Totaal Gemiddelde 45,25 27,65 36,05 32,29

  N 2911 3010 2958 2999
Spearman’s rho .01 
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De grote verschillen tussen enerzijds de ontwerpfuncties en anderzijds de meer uitvoerende 
functies zijn evident, maar er stellen zich ook weinig mogelijkheden om taken tussen deze 
functies in te ruilen. Deze vaststelling levert dus weinig mogelijkheden om de functies te 
verrijken. 
 
Wel praktisch bruikbaar zijn de verschillen tussen typische confectiegebonden uitvoerende 
taken en de functies uit de nabehandeling. Hier zijn eventueel uitwisselingen mogelijk die 
de functie-inhoud ‘gunstig’ kunnen beïnvloeden. 
 
Voor de verschillende functies zijn er geen of slechts zwakke significante verbanden voor 
het welbevinden, behalve voor plezier in het werk (Spearman’s rho .05). 
 

Tabel 76: functies en plezier in het werk 

Functie Plezier in het werk 
Stylist Gemiddelde 80,81 
  N 11 
Modelmaakster/modelstikster/modeliste Gemiddelde 79,98 
  N 141 
Patronen maken Gemiddelde 88,89 
  N 73 
Patronen intekenen Gemiddelde 81,02 
  N 48 
Opleggen Gemiddelde 76,54 
  N 54 
Snijden Gemiddelde 78,31 
  N 231 
Confectie voorbereiden Gemiddelde 76,86 
  N 85 
Stikken Gemiddelde 71,88 
  N 1254 
Strijken Gemiddelde 67,45 
  N 171 
Afwerken Gemiddelde 70,83 
  N 112 
Magazijn Gemiddelde 76,64 
  N 147 
Bandleiden Gemiddelde 82,86 
  N 59 
Kwaliteitscontrole Gemiddelde 69,51 
  N 129 
Verzending Gemiddelde 81,62 
  N 78 
Verpakking Gemiddelde 77,61 
  N 68 
Totaal Gemiddelde 74,28 
  N 2661 
 
Werknemers in de productie-ontwerp afdeling en logistieke of leidinggevende functies 
hebben duidelijk meer plezier in het werk. 
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De functies verschillen duidelijk op vlak van afwisseling, leermogelijkheden, zelfstandigheid 
en inspraak. Vooral ontwerpfuncties en leidinggevenden scoren gunstig. Voor het 
welbevinden van de component welzijn scoort de factor plezier verschillend. 
 
In de bedrijven bestaan dezelfde verschillen tussen functies. Vooral het verschil tussen een 
modellenmaakster en een gewone stikster wordt daar duidelijk. 
 
Het takenpakket van de stiksters is het voorbije decennia voor de meeste grondig gewijzigd 
door de wijzigingen in het product en de productie. De massaproductie is gedelokaliseerd 
en in Vlaanderen resten alleen nog kleine series, modellen, testseries, herstel, 
kwaliteitscontrole. Dit betekent concreet dat de meeste stiksters toch een redelijk niveau 
van polyvalentie moeten opbouwen. De kwalificatie-eisen voor massaproductie liggen 
gemiddeld lager dan voor kleine series. De kleine series betekenen een zeer snelle wissel en 
dus ook meer verschillende handelingen. Bij modellenwerk komt het vaak voor dat men 
individueel een volledig kledingstuk afwerkt. Modellenmaaksters hebben dan ook veel meer 
afwisseling in het werk en meer leermogelijkheden. Zij werken ook meer zelfstandig en 
hebben meer inspraak. 
 

4.2.2 De machines 
 

4.2.2.1 Hypothese 
 
De hypothese is dat de arbeidsinhoud mee bepaald wordt door de aard van de machine of 
machines die men bedient. Meerdere machines bedienen zal een ruimere taakinhoud en 
zelfstandigheid geven. 
 

4.2.2.2 Bevindingen in de survey 
 
De arbeidsinhoud verschilt significant voor de verschillende machines op het vlak van 
afwisseling en leermogelijkheden.  
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Tabel 77: stikmachines en leermogelijkheden voor de functie van stikster 

Machines Afwisseling in het werk Leermogelijkheden
Éénnaald machines Gemiddelde 37,97 22,23
  N 265 277
Tweenaald machines Gemiddelde 27,45 16,67
  N 17 19
Overlock machines Gemiddelde 32,75 23,33
  N 38 40
Safety machines Gemiddelde 26,39 16,67
  N 8 8
Andere machines Gemiddelde 34,06 15,94
  N 23 23
Totaal Gemiddelde 36,37 21,55
  N 351 367
Spearman’s rho sig. .05 

 
De meest  voorkomende combinaties van machines verschillen op alle punten van de 
arbeidsinhoud. Hoe meer machines men bedient, hoe gunstiger de scores. 
 

Tabel 78: machinecombinaties en arbeidsinhoud voor de functie van stikster 

Zes meest 
voorkomende 
combinaties 

Afwisseling in 
het werk 

Leermogelijkheden Zelfstandigheid 
in het werk

Inspraak

Éénnaald machines Gemiddelde 37,97 22,23 26,22 24,10
  N 265 277 270 277
Éénnaald en 
tweenaald machines 

Gemiddelde 41,72 24,76 24,72 24,56

  N 100 106 101 104
Éénnaald en overlock 
machines 

Gemiddelde 45,02 27,70 36,87 28,94

  N 146 148 144 147
Éénnaald, tweenaald 
en overlock machines 

Gemiddelde 45,37 26,72 35,14 32,24

  N 120 121 121 122
Éénnaald, overlock en 
andere machines 

Gemiddelde 50,48 32,16 39,75 34,44

  N 70 71 69 68
Éénnaald, tweenaald, 
overlock, safety en 
andere machines 

Gemiddelde 51,10 32,16 31,84 30,37

  N 81 85 83 83
Totaal Gemiddelde 43,38 26,16 31,12 27,81
  N 782 808 788 801
Spearman’s rho sig. .05 

 

4.2.2.3 Conclusie 
 
Voor de taakinhoud zijn vooral de één- en de tweenaald machines minder gunstig. 
Meerdere machines bedienen geeft een ruimere taakinhoud. 
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4.2.2.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Uit de gesprekken blijkt dat velen wel vragende partij zijn om meerdere machines te 
bedienen en daardoor een bredere taakinhoud te krijgen, maar daar hoort wel de vraag naar 
voldoende opleiding bij. 
 
4.2.3 De informatica 
 

4.2.3.1 Hypothese 
 
De hypothese is dat de informatisering vooral gebeurt bij grotere series of bij repetitief 
werk. 
 

4.2.3.2 Bevindingen in de survey 
 
Er is een duidelijk verband tussen het gebruik van de informatica en de beleving van de 
arbeidsinhoud, maar de relatie is niet zo eenvoudig als verondersteld. Alleen in een 
arbeidscontext waar de werknemers nerveus worden van de registratie van de handelingen 
hebben zij ook minder afwisseling en leermogelijkheden, en ook de inspraakmogelijkheden 
en de zelfstandigheid scoren dan laag.  
 

Tabel 79: computerervaring en arbeidsinhoud voor de functie van stikster 

Effect computer Afwisseling in 
het werk

Leer-
mogelijkheden

Zelfstandigheid 
in het werk

Inspraak

Ondersteuning Gemiddelde 47,89 30,33 31,93 32,59
  N 100 100 99 101
Maakt mij eerder nerveus Gemiddelde 40,33 22,73 20,40 21,28
  N 150 158 146 158
Niet van toepassing Gemiddelde 42,77 25,55 31,67 28,31
  N 926 948 933 941
Totaal Gemiddelde 42,89 25,57 30,29 27,74
  N 1176 1206 1178 1200
Sig. .001, Spearman’s rho en corr. .15 tot .28 

 

4.2.3.3 Conclusie 
 
Het gebruik van de computer betekent niet noodzakelijk een samengaan met een beperktere taakinhoud, 
maar is dat in de praktijk wel als het gebruik van de computer de mensen nerveus maakt. 
 

4.2.3.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Het computergestuurd opvolgen van de productie gebeurt meer bij relatief grotere series en 
standaardproducten. De bewerkingen zijn meer routinematig.  
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4.2.4 Rol van direct leidinggevende 
 

4.2.4.1 Hypothese 
 
Bandleidsters met een sterke leiderschapscapaciteiten slagen er beter in om het werk 
evenwichtig te verdelen en meer polyvalentie na te streven. Dit betekent een ruimere 
taakinhoud voor de stiksters. 
 

4.2.4.2 Bevindingen in de survey 
 
Alleen de stiksters (labo-situatie) worden hier geselecteerd, wat maakt dat de situaties 
gelijkaardig zijn in de verschillende bedrijven. Dus meer mogelijkheden om inderdaad de 
situatie aan te pakken. 
 

Tabel 80: leiderschap en arbeidsinhoud voor de functie van stikster 

Leiderschap van direct 
leidinggevenden 

Afwisseling in 
het werk

Leermogelijk-
heden

Zelfstandigheid 
in het werk

Inspraak

Zwak leiderschap Gemiddelde 39,38 22,15 23,07 17,62
  N 868 911 879 917
Sterk leiderschap Gemiddelde 51,29 34,13 45,74 51,48
  N 363 365 366 375
Totaal Gemiddelde 42,89 25,57 29,73 27,44
  N 1231 1276 1245 1292
Spearman’s rho .001, corr. van .25 tot .70 

 

4.2.4.3 Conclusie 
 
Stiksters die werken onder sterke leidersfiguren hebben een bredere taakinhoud, met meer afwisseling, 
inspraak en autonomie. 
 

4.2.4.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Eén van de moeilijkste taken van een bandleidster is de werkverdeling. Het opsplitsen van 
de bewerkingen en het specialiseren van stiksters is dikwijls een keuze onder druk van het 
rendement. Om polyvalente pools te creëren moeten zij ook soms ingaan tegen de 
voorkeur van veel stiksters om op een vaste werkpost te blijven zitten. 
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4.2.5 Multi-inzetbaarheid en polyvalentie 
 

4.2.5.1 Hypothese 
 
Werknemers inzetten op verschillende werkposten of in functies, kan op 2 manieren 
gebeuren. Wanneer werknemers collega’s vervangen is dit multi-inzetbaarheid. Dit gebeurt 
ad hoc, als de nood er is, om afwezigheden op te vangen of planningsproblemen op te 
lossen. Wanneer werknemers regelmatig op verschillende werkposten ingezet worden en 
dus met verschillende machines kunnen werken, is dit polyvalentie. Meestal is er voor dit 
laatste ook een inwerkperiode of een opleiding. 
 
Tussen polyvalentie en multi-inzetbaarheid bestaat wel een sterke correlatie gezien 
polyvalentie ervoor zorgt dat mensen gemakkelijker collega’s kunnen vervangen.  
 
De hypothese is dat polyvalente medewerkers een meer gunstige arbeidsinhoud hebben 
dan diegene die enkel multi-inzetbaar zijn. Bij multi-inzetbaarheid gaat het vooral over 
werken binnen gelijkaardige functies. 
 
Tenslotte zou polyvalentie ook meer kansen moeten bieden voor het vrij kiezen van verlof. 
Bij multi-inzetbaarheid is dit niet of minder, gezien dit op ad hoc basis gebeurt. 
 

4.2.5.2 Bevindingen in de survey 
 
Er bestaat een sterke correlatie tussen polyvalentie en multi-inzetbaarheid. 
 

Tabel 81: multi- inzetbaarheid voor de functie van stikster 

Moet u naast deze functie ook regelmatig collega's vervangen in andere functies? Totaal 
  Neen Ja  
1 werkpost 329 97 426 
  77,2% 22,8% 100,0% 
2 werkposten 145 92 237 
  61,2% 38,8% 100,0% 
3 werkposten 112 100 212 
  52,8% 47,2% 100,0% 
4 werkposten 32 52 84 
  38,1% 61,9% 100,0% 
5 of meer werkposten 60 130 190 
  31,6% 68,4% 100,0% 
Sign. .001, Cramér’s V .35 

 
Multi-inzetbaarheid geeft bij de analyse wel een significant verband met de meeste factoren 
van de arbeidsinhoud en welzijn, maar de verbanden of correlaties zijn verwaarloosbaar. 
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Om de hypothese te toetsen op het punt van polyvalentie, worden enkel de stiksters 
geselecteerd. De invloed van polyvalentie en multi-inzetbaarheid wordt voor één specifieke 
functie nagegaan. Van de andere functies zijn er geen gegevens beschikbaar over de 
polyvalentie. 
 
Een verband tussen werken aan meerdere werkposten én arbeidsinhoud is er wel, maar 
enkel voor het aspect afwisseling. Hoe meer werkposten men bedient, hoe meer afwisseling 
in het werk. Dit betekent dat een personeelsbeleid waarbij ‘polyvalentie’ nagestreefd wordt 
wel degelijk een gunstige invloed heeft op de arbeidsinhoud. 
 

Tabel 82: polyvalentie en afwisseling in het werk voor de functie van stikster 

Polyvalentie, multi-inzetbaar of geen van beide Afwisseling in het werk N

1 werkpost en niet multi-inzetbaar 37,74 305

Een werkpost en multi-inzetbaar 41,60 88

Twee werkposten 40,97 230

Drie werkposten 43,75 216

Vier werkposten 45,80 86

5 werkposten 50,24 185

Totaal 42,59 1110
Spearman’s rho .001, corr. .20 

 
Deze vaststelling is heel belangrijk omdat ze aanduidt dat er een groot verschil is tussen 
polyvalentie en multi-inzetbaarheid! Bij multi-inzetbaarheid gaat het om het vervangen van 
collega’s met zeer gelijkaardige taken, meestal op een ad hoc basis, namelijk bij ziekte of 
verlof van collega’s. Dit heeft dus geen gunstige invloed op de arbeidsinhoud, en leidt naar 
een verhoging van de werkdruk. 
 
Volgende tabel geeft duidelijk aan dat van zodra men meerdere werkposten bedient, multi-
inzetbaarheid geen extra bijdrage levert aan de afwisseling in het werk. De enige manier om 
meer afwisseling in het werk te krijgen is polyvalentie; 
 

Tabel 83: polyvalentie en afwisseling in het werk voor de functie van stikster 

 Alle stiksters Niet multi-inzetbaren 
 

Multi-inzetbaren 
 

Aantal machines 
waarop men werkt 

Gemiddelde N Gemiddelde N Gemiddelde N

1 machine 36,37 351 34,83 237 39,41 96
2 machines 42,42 356 41,44 220 42,90 126
3 machines 46,39 285 46,96 146 46,49 122
4 machines 47,50 160 46,89 59 48,39 93
5 machines 51,10 81 51,33 25 50,11 49
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Er zijn ook verschillen tussen polyvalentie en multi-inzetbaarheid wat betreft de 
mogelijkheden om vrij verlof op te nemen. Uit de cijfers blijkt dat multi-inzetbaren niet 
significant meer verlof vrij kunnen kiezen. Polyvalenten kunnen dat wel. 
 

Tabel 84: polyvalentie en vakantie kunnen opnemen voor de functie van stikster 

Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt? Totaal
  Nooit Soms Vaak Altijd
1 werkpost 49 44 18 34 145
  33,8% 30,3% 12,4% 23,4% 100,0%
2 werkposten 20 22 7 15 64
  31,3% 34,4% 10,9% 23,4% 100,0%
3 werkposten 22 23 8 11 64
  34,4% 35,9% 12,5% 17,2% 100,0%
4 werkposten 8 8 4 5 25
  32,0% 32,0% 16,0% 20,0% 100,0%
5 of meer werkposten 10 16 11 12 49
  20,4% 32,7% 22,4% 24,5% 100,0%
  109 113 48 77 347
  31,4% 32,6% 13,8% 22,2% 100,0%
 
Vooral het aantal dat nooit vrij verlof kan kiezen daalt bij 5 werkposten en vaak en altijd 
stijgt.  
 

4.2.5.3 Conclusie 
 
Multi-inzetbaarheid heeft bijna geen invloed op de arbeidsinhoud en de welzijnsfactoren plezier in het werk 
en betrokkenheid bij het bedrijf. Polyvalentie of werken aan meerdere werkposten is gunstig voor de 
afwisseling in het werk. 
 

4.2.5.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Multi-inzetbaarheid wordt in de bedrijven in de casestudies zeer veel aangewend bij 
planningsproblemen en om afwezigen te vervangen. Werknemers staan daar eerder 
weigerachtig tegenover, zeker wanneer zij onvoldoende op voorhand weten op welke 
werkposten zij die dag gaan terechtkomen. 
 
Nog maar weinig bedrijven kiezen bewust en gepland voor polyvalentie. De discussie 
‘kiezen voor specialisaties of voor polyvalentie’ wordt lang nog niet overal gevoerd. 
 
Twee bedrijven kiezen expliciet voor specialisaties, maar komen in de problemen bij de 
arbeidsverdeling. Voor de planning is het belangrijk dat men voor bepaalde taken een 
beroep kan doen op verschillende mensen of keuze heeft uit verschillende werknemers. De 
oplossing bestaat er dan in om enkele ‘vlinders’ of polyvalenten op te leiden. 
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In één bedrijf probeert men stapsgewijs te groeien naar polyvalentie. De werknemers 
worden bij voorkeur op verschillende werkposten ingezet, tenzij de timing te strak is, dan 
kiest men ervoor om de mensen op de werkpost te zetten die men het beste kent, 
specialisatie dus. Dit systeem wordt door de werknemers wel aanvaard. 
 
Veel managers en ook veel leden van de Comités voor Preventie en Bescherming op de 
Werkplek zijn er wel van overtuigd dat polyvalentie de toekomst is, gezien de 
modegevoeligheid van de producten, de kleine series, de nood aan flexibiliteit, enz. 
 
Met het oog op nog een toename van kop-staart activiteiten ten koste van eigen productie 
in Vlaanderen is het belangrijk om de voor- en nadelen van polyvalentie goed tegenover 
elkaar af te wegen. Is polyvalentie een noodzakelijk kwaad of juist een kans om interessante 
jobs te creëren? 
 

Tabel 85: voor en nadelen van polyvalentie 

Voordelen Nadelen 

Werkzekerheid Minder tijdelijke werkloosheid wat 
vraag naar deeltijdwerk zal doen 
toenemen 

Grotere variatie in het werk Klassieke premiestelsels zijn niet 
houdbaar 

Repetitief werk beperkt Totale werktijden moeilijk in te schatten 

Minder letsels door minder repetitief werk Overbelasting door diversiteit aan 
taken 

Niet afstompend Meer nood aan opleiding 

Meer flexibele vakantiedagen kunnen 
toestaan 

Grenzen aan polyvalentie 

Kwalitatief interessante jobs Nooit snelheid te halen 

Duurzame tewerkstelling want moeilijker 
te delokaliseren 

Weerstanden bij invoeren van 
polyvalentie en opleidingen 

Meer leermogelijkheden Wel voldoende tijd voorzien om in te 
groeien 

 

4.2.6 Individuele werkposten, bandwerk of teamwerk 
 

4.2.6.1 Hypothese 
 
De hypothese is dat teamwerk een meer interessante jobinhoud kan bieden dan bandwerk 
en dat individuele werkposten dicht aansluiten bij de kenmerken van teamwerk 
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4.2.6.2 Bevindingen in de survey 
 
Gezien het begrip ‘teamwerk’ veel ladingen dekt, gaat men in ander onderzoek de indeling 
in bandwerk en teamwerk dikwijls aan bepaalde criteria verbinden. In het STV onderzoek 
‘Bedrijfs- en arbeidsorganisatorische innovaties in de Vlaamse economie’ wordt teamwerk 
gedefinieerd in termen van ‘groepen werknemers die zelfstandig instaan voor de uitvoering 
van de hun toegewezen taken en de autonomie hebben om zich onderling te organiseren’. 
Indien alleen maar werknemers worden geselecteerd die altijd hun eigen werk kunnen 
indelen én ook invloed hebben op de werkverdeling onder collega’s, dan resten welgeteld 
nog 13% van de werknemers die zichzelf onder teamwerk indelen. De analyse maakt 
daarom gebruik van de zelfrapportering. 
 
Er is een significante correlatie tussen de aard van de werkpost, individueel of in groep, en 
de arbeidsinhoud, plezier in het werk en betrokkenheid bij het bedrijf. Individuele werkers 
scoren het meest gunstig, bandwerkers het minst gunstig.  
 

Tabel 86: band of teamwerk, arbeidsinhoud en welzijn 

Samenwerken 
met anderen 

Afwisseling
In het werk

Leer-
mogelijk-

heden

Zelfstandigheid 
in het werk

Inspraak Plezier in 
het werk

Betrokkenheid
Bij de 

organisatie

Individueel Gemiddelde 47,28 28,61 39,93 34,30 77,01 55,90

  N 1905 1967 1938 1949 1920 1769

Bandwerk Gemiddelde 36,63 21,91 23,92 24,11 63,56 43,26

  N 344 359 355 355 351 319

Teamwerk Gemiddelde 45,65 29,00 33,78 32,24 74,46 55,51

  N 735 760 739 765 729 660

Totaal Gemiddelde 45,65 27,93 36,56 32,61 74,81 54,34

  N 2984 3086 3032 3069 3000 2748
Spearman’s rho is sign. op .001 met correlaties +/- .20 (bandwerk versus andere 
samenwerkingsvormen) 
 
Zeer opmerkelijk is hier het verschil tussen zij die in een bandsysteem werken en zij die in 
teamverband werken. Omdat sommige werkvormen meer voorkomen bij bepaalde jobs, 
wordt nagegaan of deze verschillen blijven bestaan als enkel de stiksters weerhouden 
worden. 
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Tabel 87: band of teamwerk, arbeidsinhoud en welzijn voor de functie van stikster 

Samenwerken 
met anderen 

 Afwisseling in 
het werk

Leer-
mogelijk-

heden

Zelfstandig-
heid in het 

werk 

Inspraak Plezier 
in het 
werk 

Betrokken-
heid bij de 

organisatie

Individueel Gemiddelde 44,76 25,26 33,83 29,04 73,75 54,35 

  N 619 647 630 635 632 581 

Bandwerk Gemiddelde 37,55 21,43 22,50 23,19 65,33 43,95 

  N 245 252 249 246 241 217 

Teamwerk Gemiddelde 43,62 28,77 28,85 27,82 73,35 54,59 

  N 364 376 359 380 351 327 

Totaal Gemiddelde 42,98 25,54 30,11 27,53 71,98 52,41 

  N 1228 1275 1238 1261 1224 1125 
Spearman’s rho is sign. Op .001 met correlaties +/- .15 (bandwerk versus andere 
samenwerkingsvormen) 
 

4.2.6.3 Conclusie 
 
De hypothese wordt bevestigd. Teamwerk biedt een meer interessante jobinhoud, wat ook de functie is. 
Individuele werkposten scoren het meest gunstig. Telkens ligt ook het plezier in het werk en de 
betrokkenheid bij het bedrijf gunstiger. 
 

4.2.6.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
In de bedrijven van de casestudies wordt teamwerk niet aan een strenge definitie gebonden. 
Het gaat meestal om het concept van ‘samen een team vormen’ om een bestelling af te 
werken. De bandleidster van vroeger is nu de teamleidster. Maar ook in bedrijven waar alle 
stiksters in teamvorm werken duiden sommigen van hen wel bandwerk aan als werkvorm. 
Uit de nabespreking blijkt dat dit vooral stiksters zijn voor wie de functie-inhoud 
hoofdzakelijk routinematig is. 
 
Teamwerk is in de confectie dus meer dan een naamsverandering om de gunstige invloed 
op de taakinhoud te verklaren.  
 

4.2.7 Kwaliteitscontrole 
 

4.2.7.1 Hypothese 
 
Het toevoegen van kwaliteitscontrole aan de functies heeft veelal tot doel om  de functie te 
verrijken en de verantwoordelijkheid te vergroten. De hypothese is dat stiksters die zelf de 
kwaliteitscontrole doen een meer gunstige arbeidsinhoud hebben, meer plezier in het werk 
hebben en een grotere betrokkenheid bij het bedrijf voelen. 
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4.2.7.2 Bevindingen in de survey 
 
De vraag over kwaliteitscontrole is enkel voorgelegd aan de stiksters en er is een significant 
verband met de vraag of men zelf eventuele fouten herstelt. 
 

Tabel 88: kwaliteitscontrole, arbeidsinhoud en welzijn voor de functie van stikster 

Doet u meestal 
de 
kwaliteitscontrole 
van het product? 

Afwisseling 
in het werk 

Leer-
mogelijk-

heden 

Zelfstandig-
heid in het 

werk 

Inspraak Plezier 
in het 
werk 

Betrokken-
heid bij de 

organisatie

Neen, nooit Gemiddelde 37,04 21,48 22,53 21,88 68,90 44,59 

  N 298 310 296 307 289 275 

Ja, soms Gemiddelde 38,98 23,51 24,79 24,11 69,07 49,15 

  N 291 307 300 308 296 278 

Ja, meestal Gemiddelde 44,16 25,25 31,13 28,70 72,32 53,89 

  N 293 303 291 296 289 257 

Ja, altijd Gemiddelde 50,27 31,32 40,90 35,28 76,85 61,02 

  N 333 335 334 336 336 304 

Totaal Gemiddelde 42,85 25,51 30,16 27,66 71,97 52,36 

  N 1215 1255 1221 1247 1210 1114 
Spearman’s rho is sign. Op .001 met correlaties +/- .20 (bandwerk versus andere 
samenwerkingsvormen) 
 
De inhoud scoort gunstiger naarmate men meer kwaliteitscontroles zelf mag doen en dit 
heeft ook een gunstige invloed op de welzijnsfactoren. 
 

4.2.7.3 Conclusie 
 
De hypothese dat kwaliteitscontrole de functie-inhoud kan verbeteren en plezier en betrokkenheid verhoogt 
wordt bevestigd. 
 

4.2.7.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
In de meeste bedrijven in de casestudies wordt kwaliteitscontrole als een verrijking van de 
functie beschouwd. 
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4.2.8 Opleiding en duidelijke werkopdrachten 
 

4.2.8.1 Hypothese 
 
De hypothese is dat opleiding en duidelijke werkopdrachten een gunstige invloed hebben 
op de arbeidsinhoud en de welzijnsfactoren plezier in het werk en betrokkenheid bij het 
bedrijf. 
 

4.2.8.2 Bevindingen in de survey 
 
Er is een betekenisvol verband tussen het aantal dagen of maanden dat iemand opleiding 
krijgt en de beoordeling van de werknemers of men al dan niet voldoende informatie en 
opleiding heeft om de opdrachten uit te voeren. Omdat de opleidingstijd kan verschillen 
tussen de functies werkt de analyse van de arbeidsinhoud en de welzijnsfactoren verder met 
de vraag of men voldoende informatie of opleiding heeft. Achter deze beoordeling gaat 
ook een ‘reële’ opleiding schuilgaat. 
 

Tabel 89: opleiding, arbeidsinhoud en welzijn 

Krijgt u voldoende opleiding of 
informatie bij nieuwe machines 
of opdrachten? 

Afwisseling
 in het werk

Leer-
mogelijk-

heden 

Zelf-
standig-

heid in 
het werk 

Inspraak Plezier
in het 
werk

Betrokken-
heid bij de 

organisatie

Neen Gemiddelde 41,12 19,74 31,42 21,72 61,00 39,23
  N 497 509 494 502 496 462
Ja, soms Gemiddelde 43,23 25,86 32,20 26,35 68,61 45,85
  N 744 778 759 766 736 674
Ja, 
meestal 

Gemiddelde 45,81 29,08 36,51 34,47 78,93 57,29

  N 934 973 954 975 942 854
Ja, altijd Gemiddelde 50,28 34,08 43,80 43,19 84,01 67,97
  N 822 842 845 846 843 784
Totaal Gemiddelde 45,62 28,09 36,63 32,77 74,89 54,52
  N 2997 3102 3052 3089 3017 2774
Spearman’s rho is sign. op .001 met correlaties +/- .15 tot +/-30. 

 
De cijfers spreken voor zich en dat geldt ook voor het verband met de duidelijkheid 
waarmee opdrachten geformuleerd worden. Dit moet niet verbazen want er is een sterke 
correlatie29 tussen opleiding en duidelijke werkopdrachten. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29  Kendall’s tau-c, significant op .001 en correlatie .41 
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Tabel 90: duidelijke werkopdrachten, arbeidsinhoud en welzijn 

Zijn de 
werkopdrachten 
duidelijk? 

Afwissel-
ing in het 

werk

Leer-
mogelijk-

heden

Zelfstandig-
heid in het 

werk

Inspraak Plezier 
in het 
werk

Betrokkenheid 
bij de 

organisatie
Nooit Gemiddelde 31,94 14,42 24,69 14,90 30,56 33,85
  N 24 26 27 26 24 24
Soms Gemiddelde 43,13 23,61 30,19 21,56 57,66 38,68
  N 445 456 447 452 438 403
Meestal Gemiddelde 45,87 28,08 35,43 31,19 75,56 52,37
  N 1620 1681 1644 1668 1621 1479
Altijd Gemiddelde 46,60 30,13 41,82 40,69 82,48 65,42
  N 952 984 977 986 981 904
Totaal Gemiddelde 45,59 27,96 36,60 32,66 74,87 54,45
  N 3041 3147 3095 3132 3064 2810
Spearman’s rho is Sign. Op .001 met vooral hoge correlaties voor de welzijnsfactoren +/- .25 tot 
+/-30. 
 
De duidelijke werkopdrachten blijven zelfs hun positieve invloed uitoefenen op de 
welzijnsfactoren wanneer men aangeeft van onvoldoende opleiding te hebben. 
 

4.2.8.3 Conclusie 
 
De hypothese wordt bevestigd dat voldoende opleiding en duidelijke werkopdrachten een gunstige invloed 
hebben op de arbeidsinhoud en de welzijnsfactoren plezier in het werk en betrokkenheid bij het bedrijf. 
 

4.2.8.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
De meeste bedrijven signaleren toch nog tekorten in de opleiding. De druk van de 
productie ligt meestal zo hoog, dat voor opleiding weinig tijd wordt voorzien. Opleidingen 
gebeuren meestal aan de werkpost. Een aantal bedrijven hebben een overeenkomst met 
IVOC om in het bedrijf opleidingen op te zetten voor bepaalde functies, maar meestal gaat 
het dan om de beter geschoolden. 
 
In de toekomst zal de opleidingsproblematiek zich wellicht nog scherper stellen, want de 
vraag naar polyvalente werknemers neemt toe. 
 

4.2.9 Samenvatting 
 
Afwisseling in het werk, leermogelijkheden, zelfstandigheid én inspraak gaan hand in hand en verhogen het 
plezier in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf. De afwisseling in het werk, de leer- en 
regelmogelijkheden, de zelfstandigheid en de inspraak hangen sterk samen met de soort functie. Uitvoerende 
functies scoren minder gunstig. 
 
Er is geen significant verband tussen de soorten functies en de welzijnsfactoren plezier in het werk en 
betrokkenheid bij het bedrijf. 
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Multi-inzetbaarheid, zeg maar collega’s vervangen, biedt geen extra mogelijkheden 
Polyvalentie, zeg maar werken aan meerdere werkposten, biedt grotere afwisseling in het werk. 
 
Teamwerk biedt duidelijk meer mogelijkheden op het vlak van leer- en regelmogelijkheden, plezier in het 
werk en betrokkenheid bij het bedrijf, ook binnen één en dezelfde soort functie! Werknemers aan 
individuele werkposten scoren gelijkaardig als de teamwerkers. 
 
Kwaliteitscontrole aan de functie van stikster toevoegen heeft een gunstige invloed, zowel op de arbeidsinhoud 
als op de welzijnsfactoren plezier in het werk en betrokkenheid bij het bedrijf. 
 

4.3 Arbeidsrelaties, informatie en communicatie 
 
De correlatie tussen de relaties met collega’s enerzijds en de relatie met leidinggevenden 
anderzijds is heel sterk. 
De beleving of waardering van de arbeidsrelaties hangen nauw samen met de informatie- 
en communicatiecultuur. De correlaties zijn significant en de verbanden zijn sterk. Vooral 
met de relatie tot leidinggevenden is het verband zeer sterk (> .50), maar de invloed op de 
relaties met collega’s is ook belangrijk (>.30). 
De invloed op de welzijnsfactoren is vooral groot voor het plezier in het werk en de 
betrokkenheid bij het bedrijf. 
 

Tabel 91: relaties, communicatie en welzijn 

 Plezier in het werk Betrokkenheid bij de 
organisatie

Relatie met collega’s Pearson Correlatie ,340 ,324

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000

  N 2904 2683

Relatie met directe leiding Pearson Correlatie ,454 ,478

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000

  N 2943 2739

Zijn de werkopdrachten 
duidelijk? 

Pearson Correlatie ,280 ,286

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000

  N 3064 2810

Communicatie Pearson Correlatie ,340 ,436

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000

  N 2971 2754
Correlatie is significant op 0.001 (1-zijdig). 
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De belangrijkste vraag is welke specifieke managementkeuzen op het vlak van 
arbeidsorganisatie een invloed uitoefenen op de arbeidsbeleving van de relaties en van de 
betrokken welzijnsfactoren. 
Mogelijke arbeidsorganisatorische oorzaken voor gunstige of ongunstige resultaten zijn 
keuzes op het vlak van: de rol of competenties van direct leidinggevenden, bandwerk of 
teamwerk, normen en of zij gekend zijn, tolerantiegrenzen, keuze tussen kwaliteit en 
rendement, kwaliteitscontrole, fouten herstellen, premiestelsels en herstructureringen. Maar 
eerst enkele cijfers over de verschillen tussen de functies. 
 
4.3.1 De functie 
 
Tussen de relaties algemeen zijn er geen significante verschillen, wel enkele functies die 
opmerkelijk anders scoren. 
 

Tabel 92: functies en relaties 

functie Relatie 
met 

collega's

relatie met 
directe 
leiding

communicatie

Stylist Gemiddelde 68,69 72,73 65,91
  N 11 11 11
Modelmaakster/modelstikster/modeliste Gemiddelde 72,74 69,18 39,78
  N 139 143 141
Patronen maken Gemiddelde 72,99 66,43 43,22
  N 75 77 75
Patronen intekenen Gemiddelde 74,96 70,01 44,34
  N 50 51 53
Opleggen Gemiddelde 74,14 64,75 42,27
  N 55 56 55
Snijden Gemiddelde 74,35 69,30 41,31
  N 226 231 231
Confectie voorbereiden Gemiddelde 72,43 70,78 49,60
  N 81 82 84
Stikken Gemiddelde 73,83 69,19 40,04
  N 1267 1279 1305
Strijken Gemiddelde 69,78 65,76 37,22
  N 169 175 176
Afwerken Gemiddelde 71,21 68,33 41,81
  N 115 118 116
Magazijn Gemiddelde 71,84 67,19 41,06
  N 149 150 150
Bandleiden Gemiddelde 70,18 70,12 49,74
  N 58 59 63
Kwaliteitscontrole Gemiddelde 74,33 67,11 41,79
  N 128 126 130
Verzending Gemiddelde 73,16 73,28 44,76
  N 77 75 78
Verpakking Gemiddelde 75,19 72,36 49,19
  N 70 67 72
Ander, namelijk Gemiddelde 73,69 71,22 46,25
  N 267 266 273
Totaal Gemiddelde 73,28 69,06 41,82
  N 2937 2966 3013
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Werknemers die stoffen op de machines moeten leggen en strijksters hebben een minder 
goede relatie met de directe leiding, voor de strijksters gaat dat ook gepaard met een minder 
goede communicatie. Deze bevindingen voor de beroepsgroep van strijksters sluiten aan bij 
de resultaten van een vroeger onderzoek door het NOVA30. De minst tevreden 
werknemers waren de strijksters. De onderzoekers schreven dit toe aan het isolement 
waarin veel strijksters werken. Men werkt niet echt op een eigen afdeling en staat dikwijls 
ergens verloren tussen andere functies. Het voorstel was om hen op een centrale plaats 
samen te brengen en indien mogelijk hun takenpakket uit te breiden met retouches of 
snijwerk. 
 
Andere uitschieters op het vlak van communicatie gaan in de positieve zin. De mensen uit 
de verpakking, de bandleidsters, de confectievoorbereiding en de stylisten scoren hoger dan 
gemiddeld. 
 
In welke mate de opdrachten duidelijk zijn verschilt significant tussen de verschillende 
functies. 
 

                                                 
30  D’Hertefelt H., e.a. / Belastende houdingen en bewegingen. Ergonomie in de praktijk. Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden. Brussel 1996. 

blz. 83-92. 
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Tabel 93: functies en duidelijke werkopdrachten 

 Meestal of altijd 
Stylist 9 

 81,8% 
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 113 

 76,9% 
Patronen maken 69 

 89,6% 
Patronen intekenen 49 

 86,0% 
Opleggen 50 

 84,7% 
Snijden 209 

 85,3% 
Confectie voorbereiden 75 

 85,2% 
Stikken 1174 

 84,9% 
Strijken 170 

 89,5% 
Afwerken 106 

 84,1% 
Magazijn 132 

 83,0% 
Bandleiden 51 

 77,3% 
Kwaliteitscontrole 115 

 84,6% 
Verzending 70 

 87,5% 
Verpakking 62 

 84,9% 
Ander, namelijk 239 

 86,3% 
 2693 
 84,9% 

 
Vooral de lage score van de bandleidster vraagt in de toekomst extra aandacht gezien zij 
toch de kernactiviteit van het productieproces stuurt en omdat het ook van haar goede 
planning afhankelijk zal zijn of de werkdruk voor de stiksters onder controle kan gehouden 
worden. 
 
4.3.2 Informatica 
 

4.3.2.1 Hypothese 
 
Computergestuurde opvolging betekent steeds een grotere controle op het werk van de 
werknemers, in dit geval de stiksters. Controles leggen altijd een zekere druk op de relaties. 
Wanneer de informatica echter als een ondersteuning gezien wordt zal die druk minder een 
rol spelen. Informatica in combinatie met een premiesysteem zal de relaties ongunstig 
beïnvloeden omdat aan de controle ook financiële gevolgen vasthangen.  
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4.3.2.2 Bevindingen in de survey 
 
Wanneer stiksters de handelingen moeten registreren op de computer of wanneer die 
handelingen automatisch of door de productie geregistreerd worden, dan heeft dat een 
ongunstige invloed op de relaties. Deze ongunstige invloed wordt versterkt wanneer door 
omstandigheden de mensen nerveus worden van deze informatisering. Dit is zo wanneer 
daar ook een premie aan gebonden is. 
 

Tabel 94: computer, computerervaring, premies, relaties en welzijn voor de functie 

van stikster 

Computer premie 
en nerveus 

Relatie met 
collega's

Relatie met 
directe leiding 

Plezier in het 
werk

Betrokkenheid bij 
de organisatie

Geen computer 
geen premie 

Gemiddelde 74,19 70,18 72,63 53,91

  N 846 857 839 771
Computer 
ondersteuning 
geen premie 

Gemiddelde 77,51 71,19 83,42 57,66

  N 68 68 65 62
Computer 
nerveus geen 
premie 

Gemiddelde 69,68 64,16 56,48 42,65

  N 107 108 108 97
Geen computer 
wel premie 

Gemiddelde 75,02 68,95 74,54 49,57

  N 153 156 151 145
Computer 
ondersteuning en 
premie 

Gemiddelde 70,50 68,70 73,48 50,86

  N 29 31 31 29
Computer 
nerveus en 
premie 

Gemiddelde 67,70 60,49 66,67 47,86

  N 43 42 44 35
Totaal Gemiddelde 73,78 69,21 71,83 52,34
  N 1246 1262 1238 1139
 

4.3.2.3 Conclusie 
 
Als de werknemers nerveus worden van de computerondersteuning en zeker wanneer dit dan nog gekoppeld 
is aan een premiesysteem, dan weegt dat ongunstig op de relaties. 
 

4.3.2.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
De invoering van computergestuurde opvolging van de productie leidt dikwijls tot 
spanningen tussen de werknemers, maar vooral ook tot discussies met de leidinggevenden. 
Zeker wanneer de prestaties nadien ook worden opgehangen op een prikbord. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan is het bedrijf waar men na elke dag onmiddellijk nagaat wie het 
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vooropgezette aantal bewerkingen haalde en wie niet. Bij moeilijke stoffen of veel 
draadbreuken volgt dan meestal ook een discussie over de ‘verlies’-tijden.  
 
4.3.3 Opleiding en duidelijke werkopdrachten 
 

4.3.3.1 Hypothese 
 
Als mensen voldoende opgeleid zijn en vooral wanneer de werkopdrachten duidelijk zijn, 
dan is de kans op misverstanden en discussies kleiner. Goed opgeleide mensen die 
duidelijke werkopdrachten krijgen zullen een betere verstandhouding hebben met de 
collega’s en met de leidinggevenden. 
 

4.3.3.2 Bevindingen in de survey 
 
Er is een sterke relatie tussen opleiding en duidelijke werkopdrachten enerzijds en een 
goede verstandhouding met collega’s en leidinggevenden anderzijds. 
 

Tabel 95: opleiding, duidelijke werkopdrachten en relaties 

 Spearman's rho Relatie met 
collega's

Relatie met 
directe leiding

Krijgt u voldoende opleiding of informatie bij 
nieuwe machines of opdrachten? 

Correlatiecoëfficiënt ,311 ,434

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000
  N 3026 3059
Zijn de werkopdrachten duidelijk? Correlatiecoëfficiënt ,313 ,413
  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000
  N 3075 3107
Correlatie is significant op .001 (1-zijdig). 
 

Tabel 96: opleiding en relaties 

Krijgt u voldoende opleiding of informatie bij nieuwe 
machines of opdrachten? 

Relatie met 
collega's

Relatie met 
directe leiding

Neen Gemiddelde 66,35 57,25
  N 490 502
Ja, soms Gemiddelde 68,23 62,55
  N 751 770
Ja, meestal Gemiddelde 74,01 70,18
  N 948 947
Ja, altijd Gemiddelde 80,89 81,48
  N 837 840
Totaal Gemiddelde 73,24 69,24
  N 3026 3059
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Tabel 97: duidelijke werkopdrachten en relaties 

Zijn de werkopdrachten duidelijk? Relatie met 
collega's

Relatie met directe 
leiding

Nooit Gemiddelde 57,98 41,93
  N 26 25
Soms Gemiddelde 63,75 55,50
  N 445 453
Meestal Gemiddelde 71,90 67,17
  N 1620 1643
Altijd Gemiddelde 79,89 79,52
  N 984 986
Totaal Gemiddelde 73,16 69,19
  N 3075 3107
 

4.3.3.3 Conclusie 
 
De hypothese wordt bevestigd dat opleiding en duidelijke werkopdrachten de goede verstandhouding op de 
werkplek bevorderen. 
 

4.3.3.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Ook in de bedrijven gaf een gebrek aan opleiding of tekorten in de werkomschrijvingen 
aanleiding tot wrevel ten aanzien van de leidinggevenden. 
 

4.3.4 Multi-inzetbaarheid en polyvalentie 
 

4.3.4.1 Hypothese 
 
Omdat polyvalentie meestal gepaard gaat met een rijkere taakinhoud en betere 
werkomstandigheden, zal er geen negatieve invloed zijn op de relaties. Anders is het 
wanneer het bedrijf vooral beroep doet op multi-inzetbaarheid. In dit laatste geval voelen 
mensen zich van hier naar daar gestuurd en dat heeft dan weer wel een minder gunstige 
invloed op de relaties. 
 

4.3.4.2 Bevindingen in de survey 
 
Polyvalentie heeft enkel een licht negatieve invloed op de relatie met de directe leiding en 
de communicatie, maar deze verdwijnt bij controle voor multi-inzetbaarheid. 
 
Multifunctionaliteit heeft significante negatieve verbanden met de factoren van 
arbeidsrelatie, maar ook deze verdwijnen met controle voor polyvalentie. 
 
Voorgaande betekent dat een eventuele invloed een combinatie van beide elementen is. 
Volgende cijfers spreken voor zich: 
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Tabel 98: polyvalentie, multi-inzetbaarheid, relaties en plezier in het werk voor de 

functie van stikster 

Combinatie polyvalentie en multi-
inzetbaarheid 

 Relatie met 
collega's

Relatie met directe 
leiding

Plezier in het 
werk

1 werkpost niet multi-inzetbaar Gemiddelde 73,29 69,74 73,48
  N 368 376 370
2 werkposten niet multi-inzetbaar Gemiddelde 74,12 69,06 72,12
  N 168 173 169
3 werkposten niet multi-inzetbaar Gemiddelde 76,06 72,75 77,70
  N 142 140 141
4 werkposten niet multi-inzetbaar Gemiddelde 72,45 69,66 79,07
  N 48 47 43
5 werkposten niet multi-inzetbaar Gemiddelde 72,24 71,14 78,91
  N 93 91 88
1 werkpost wel multi-inzetbaar Gemiddelde 75,34 74,37 73,45
  N 114 114 113
2 werkposten wel multi-inzetbaar Gemiddelde 71,48 68,13 66,21
  N 123 119 121
3 werkposten wel multi-inzetbaar Gemiddelde 73,02 65,99 67,42
  N 116 115 118
4 werkposten wel multi-inzetbaar Gemiddelde 73,84 64,91 74,01
  N 62 61 59
5 werkposten wel multi-inzetbaar Gemiddelde 71,54 65,97 70,56
  N 155 159 157
Totaal Gemiddelde 73,39 69,34 72,80
  N 1389 1395 1379
 
Een analyse van de relatie tussen multi-inzetbaarheid en een aantal organisatiekenmerken 
wijst ook duidelijk een samengaan met minder gunstige situaties. Multi-inzetbaarheid gaat 
significant samen met een groter verloop binnen de organisatie, meer afdankingen, meer 
overuren, meer ziektedagen, meer pesten en minder inspraak bij problemen. Wanneer 
dezelfde analyses gedaan worden voor polyvalenten die niet multi-inzetbaar zijn, komen die 
verbanden niet voor. 
 

4.3.4.3 Conclusie 
 
Het is duidelijk dat de minder gunstige relaties met de direct leidinggevenden omwille van de polyvalentie 
kaderen in een ruimere context van minder gunstige arbeidssituaties. Vooral de multi-inzetbaarheid heeft 
een negatieve invloed op de relaties. 
 

4.3.4.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Vooral de relatie met leidinggevenden en het plezier in het werk neemt af wanneer 
werknemers multi-inzetbaar zijn. Bij multi-inzetbaarheid wordt het immers moeilijk om de 
juiste persoon altijd op de juiste plaats in te zetten en kan het bedrijf geen rekening houden 
met de voorkeur van de mensen. Daarenboven biedt deze situatie mogelijkheden tot 
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favoritisme. De direct leidinggevende kan bepaalde mensen uitsturen voor interessante job 
en andere nooit. Of bepaalde mensen altijd de minder leuke vervangingen laten doen.  
 
Volgens deskundigen wordt polyvalentie in hoofdzaak gebruikt om binnen de eigen groep 
op verschillende werkposten te werken. Multi-inzetbaarheid daarentegen betekent veelal 
ingezet worden in een andere groep. 
 

4.3.5 De rol van direct leidinggevenden 
 

4.3.5.1 Hypothese 
 
De algemene hypothese is dat de competenties van de direct leidinggevenden een 
belangrijke invloed hebben op de relaties op de werkvloer en op de communicatie. 
Competenties zijn hier ‘leidinggevende’ competenties zoals het bespreken van problemen 
en werkoverleg. Hoe beter deze laatste factoren aan bod kunnen komen, hoe beter de 
relaties, de communicatie en de welzijnsfactoren plezier in het werk en betrokkenheid bij 
de organisatie. 
 
Recent onderzoek van collega’s ondersteunt deze hypothese. 
 

,,Helft stress op werk hoeft niet'' 
De verhoudingen met collega's en met de directe chef, en de mate waarin die erin slaagt 
taken te delegeren en zijn ploeg te motiveren, dat zijn de belangrijkste factoren die stress 

op de werkvloer veroorzaken of doen afnemen. Door ernstig werk te maken van de 
oorzaken kunnen bedrijven 30 tot 40 procent van de stress van hun werknemers wegnemen, 
zegt professor Swinnen. 
De Standaard, 27/11/2002, p.5. 

 

4.3.5.2 Bevindingen in de survey 
 
Het is in het kader van de survey niet mogelijk om een link te maken tussen werknemers 
enerzijds en leidinggevenden anderzijds. Daarom worden de ‘beoordelingen’ van de 
werknemers over hun direct leidinggevenden gebruikt. Bij de vragen over inspraak zijn er 2 
vragen die een zeker licht werpen op de bekwaamheden van de direct leidinggevenden. De 
vraag of men met de direct leidinggevende over de problemen op het werk kan praten geeft 
een indicatie van de communicatievaardigheden. De vraag of men met de directe leiding 
voldoende overleg kan plegen over het werk geeft aan in welke mate overleg deel uitmaakt 
van de taak als leidinggevende. Als een werknemer met werkproblemen bij de 
leidinggevende terecht kan en ook overleg kan plegen dan is de kans groot dat het om 
bekwame leidinggevenden gaat. Door een combinatie van beide vragen wordt een nieuwe 
variabele ‘leiderschap’ met als categorieën ‘sterk’ en ‘zwak’ gemaakt. De respectievelijk oude 
categorieën altijd en vaak worden samengenomen en ook de categorieën soms en nooit. De 
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werknemers die vaak of altijd én problemen kunnen bespreken én overleg plegen zijn 
werknemers met sterke leidinggevenden. Zij die dit maar soms of zelfs nooit kunnen 
hebben te maken met een zwak leiderschap. 
 

Tabel 99: leiderschap, relaties, communicatie en welzijn 

Leiderschap van 
direct 
leidinggevenden 

Relatie 
met 

collega’s

Relatie 
met 

directe 
leiding 

Zijn de 
werk -

opdrachten 
duidelijk?

Com-
muni-
catie

Plezier

in het 
werk

Betrokkenheid 
bij de 

organisatie

Zwak leiderschap Gemiddelde 69,63 61,54 2,02 32,78 68,69 45,54

  N 2041 2066 2151 2092 2022 1867

Sterk leiderschap Gemiddelde 80,41 84,31 2,42 60,47 86,75 71,97

  N 1007 1032 1068 1043 1020 944

Totaal Gemiddelde 73,19 69,12 2,16 41,99 74,75 54,42

  N 3048 3098 3219 3135 3042 2811
Correlatie sign. 0.001 (1-zijdig) en verband +/- .30 tot +/- .50 

 
Het is duidelijk dat leidinggevenden met sterke leidinggevende capaciteiten de relaties in 
een bedrijf én de communicatie en informatie zeer positief beïnvloeden. 
 
Maar de opleiding van de bandleidsters kan hiervoor deels verantwoordelijk zijn. 
Bandleidsters zijn gemiddeld minder goed opgeleid dan de arbeid(st)ers in de confectie. 
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Tabel 100: functies en opleiding 

Krijgt u voldoende opleiding of informatie bij nieuwe machines of opdrachten? Totaal
  Neen Ja, soms Ja, meestal Ja, altijd
Stylist 1 1 2 7 11
  9,1% 9,1% 18,2% 63,6% 100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 33 32 59 21 145
  22,8% 22,1% 40,7% 14,5% 100,0%
Patronen maken 12 19 27 19 77
  15,6% 24,7% 35,1% 24,7% 100,0%
Patronen intekenen 5 23 15 14 57
  8,8% 40,4% 26,3% 24,6% 100,0%
Opleggen 12 16 18 13 59
  20,3% 27,1% 30,5% 22,0% 100,0%
Snijden 39 58 73 68 238
  16,4% 24,4% 30,7% 28,6% 100,0%
Confectie voorbereiden 12 17 41 15 85
  14,1% 20,0% 48,2% 17,6% 100,0%
Stikken 217 334 406 401 1358
  16,0% 24,6% 29,9% 29,5% 100,0%
Strijken 34 55 58 42 189
  18,0% 29,1% 30,7% 22,2% 100,0%
Afwerken 23 28 41 32 124
  18,5% 22,6% 33,1% 25,8% 100,0%
Magazijn 26 36 47 45 154
  16,9% 23,4% 30,5% 29,2% 100,0%
Bandleiden 10 16 26 15 67
  14,9% 23,9% 38,8% 22,4% 100,0%
Kwaliteitscontrole 15 30 55 32 132
  11,4% 22,7% 41,7% 24,2% 100,0%
Verzending 10 23 16 27 76
  13,2% 30,3% 21,1% 35,5% 100,0%
Verpakking 12 16 21 24 73
  16,4% 21,9% 28,8% 32,9% 100,0%
Ander, namelijk 49 68 76 80 273
  17,9% 24,9% 27,8% 29,3% 100,0%
  510 772 981 855 3118
 Totaal 16,4% 24,8% 31,5% 27,4% 100,0%
Sign. Cramér’s V .01 

 
Als de bandleidsters opgedeeld worden in groepen met sterke en groepen met zwakke 
direct leidinggevenden en dan blijkt dat bandleidsters met sterke leidinggevenden veel beter 
opgeleid zijn dan bandleidsters met zwakke leidinggevenden.  
 

Tabel 101: leiderschap en opleiding 

Krijgt u voldoende opleiding of informatie bij nieuwe machines of opdrachten? Totaal
  Neen Ja, soms Ja, meestal Ja, altijd
Zwak leiderschap 8 8 9 2 27
  29,6% 29,6% 33,3% 7,4% 100,0%
Sterk leiderschap 2 8 16 11 37
  5,4% 21,6% 43,2% 29,7% 100,0%
  10 16 25 13 64
  15,6% 25,0% 39,1% 20,3% 100,0%
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Samengevat betekent dit dat bandleidsters nog een achterstand hebben in te halen op het 
vlak van opleiding en dat bandleidsters die zelf werken onder een sterke leidersfiguur dit 
wellicht gemakkelijker kunnen. 
 
Goed opgeleide bandleidsters hebben op hun beurt betere relaties met hun collega’s. 
 

Tabel 102: opleiding, relaties en welzijn voor de functie van bandleidster 

Krijgt u voldoende opleiding of 
informatie bij nieuwe machines of 
opdrachten? 

 Relatie met 
collega's

Plezier in 
het werk

Betrokkenheid bij de 
organisatie

Neen Gemiddelde 58,80 70,83 56,94
  N 8 8 9
Ja, soms Gemiddelde 67,99 85,19 70,00
  N 14 15 15
Ja, meestal Gemiddelde 67,79 79,23 75,00
  N 23 23 20
Ja, altijd Gemiddelde 83,76 94,02 83,04
  N 13 13 14
Totaal Gemiddelde 70,18 82,86 72,84
  N 58 59 58
 
En bandleidsters die goed opgeleid zijn hebben niet alleen betere relaties, maar ook meer 
plezier in het werk en een grotere betrokkenheid bij het bedrijf.  
 

4.3.5.3 Conclusie 
 
De cijfers tonen duidelijk aan dat de direct leidinggevenden een belangrijke invloed uitoefenen op de relaties 
en de communicatie op de werkvloer. Zij hebben ook een belangrijke invloed op de mate waarin mensen 
plezier hebben in het werk en zich betrokken voelen bij het bedrijf. Investeren in het vakmanschap van 
bandleidsters rendeert dus wel degelijk. 
 

4.3.5.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
In de casestudies is vooral de rol van de bandleidster besproken. Bandleidsters hebben een 
grote bevoegdheid en verantwoordelijkheid bij de verdeling van het werk en het oplossen 
van conflicten. Meestal worden bandleidsters gekozen omwille van hun vakmanschap. Het 
zijn de beste stiksters die doorgroeien en bandleidster worden. Terecht, want het aanleren 
van nieuwe handelingen wordt grotendeels aan hen overgelaten. Maar wat bedrijven 
vergeten is, dat goede vakkennis nog niet betekent dat bandleidsters ook op de meest 
efficiënte manier het vak kunnen aanleren aan anderen. Daarvoor moeten zij ook 
beschikken over de nodige ‘didactische’ vaardigheden zoals leerkrachten dat ook in hun 
opleiding aangeleerd krijgen. Dat is voor de bandleidsters lang niet altijd het geval31. 
Daarenboven heeft de bandleidster ook een belangrijke beslissingsmacht bij het verdelen 

                                                 
31  IVOC, het opleidingscentrum voor de confectie, heeft nochtans een goed aanbod aan opleidingen. 
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van het werk en het regelen van verlof en vervangingen. Zeer delicaat is de verdeling van 
de tijdelijke werkloosheid. In andere sectoren worden daar dikwijls afspraken over gemaakt 
in het Comité voor preventie en bescherming op de werkplek. In de confectiesector valt dit 
in belangrijke mate onder de verantwoordelijkheid van de bandleidster want zij moet 
inschatten wie het best kan ingeschakeld worden voor de resterende productie. Dit, zowel 
als de werkverdeling, geeft mogelijk aanleiding tot conflicten.  
 
In veel bedrijven reageren de werknemers tegen wat zij noemen ‘het favoritisme’ van de 
bandleidsters. Sommige stiksters krijgen steeds de gemakkelijkste taken en mogen het snelst 
gebruik maken van tijdelijke werkloosheid. Maar eerder dan favoritisme gaat het meestal 
om toegeven aan diegene die het ‘hardst’ roepen of aandringen. Het vraagt dus enige 
weerstand en sterkte van de bandleidsters om daar tegenin te gaan. De meeste bandleidster 
willen gewoon graag goed doen voor iedereen en kiezen de weg van de minste weerstand. 
 
Managers en personeelsverantwoordelijken van de betrokken bedrijven beamen dat de 
werkrelaties in ateliers veel met de vaardigheden en attitudes van de bandleidsters te maken 
hebben en zijn het er ook over eens dat bijkomende opleiding, zowel op didactisch vlak als 
voor leiderschap, wenselijk is. Veelal ontbreekt de tijd en zijn bandleidsters moeilijk te 
vervangen. Voor bijkomende opleiding denken bedrijven vooral aan: vakkennis, leiding 
geven, communiceren, omgaan met medewerkers, durven neen zeggen, motiveren van 
medewerkers, omgaan met beslissingen nemen en de gevolgen voor de mensen. 
 
IVOC kent reeds een lange traditie van opleidingen voor bandleidsters. Een van de eerste 
opleidingen die IVOC organiseerde was een opleiding ‘leiding geven’, specifiek voor 
bandleidsters, in 1994. Deze opleiding bestaat vandaag in modulaire vorm.  Er zijn modules 
rond bijvoorbeeld “instructievaardigheden”, “omgaan met stress”, “conflicthantering”,    
enz. 
 

4.3.6 Band of teamwerk 
 

4.3.6.1 Hypothese 
 
Omdat bij teamwek meer de nadruk ligt op ‘samen’ een opdracht afwerken en elkaar hierbij 
ondersteunen en helpen, is teamwerk gunstiger voor de relaties, de communicatie, het 
plezier in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf. 
 

4.3.6.2 Bevindingen in de survey 
 
De verschillen tussen werknemers die respectievelijk in een bandsysteem of in een team 
werken zijn betekenisvol wat betreft de relaties en de welzijnsfactoren plezier en 
betrokkenheid. Omdat bandwerk een specifieke betekenis heeft voor stiksters werd de 
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relatie ook afzonderlijk onderzocht voor de stiksters en voor de overige arbeid(st)ers, maar 
tussen de functies zijn er geen verschillen. Ongeacht de functie blijft teamwerk gunstiger 
voor deze factoren van arbeidsbeleving. 
 

Tabel 103: band of teamwerk, relaties en welzijn 

Samenwerken met 
anderen 

Relatie met 
collega’s

Relatie met 
directe leiding 

Plezier in het 
werk

Betrokkenheid bij de 
organisatie

Individueel Gemiddelde 73,46 69,68 77,01 55,90

  N 1913 1939 1920 1769

Bandwerk Gemiddelde 69,95 64,55 63,56 43,26

  N 355 351 351 319

Teamwerk Gemiddelde 74,24 69,96 74,46 55,51

  N 739 749 729 660

Totaal Gemiddelde 73,24 69,15 74,81 54,34

  N 3007 3039 3000 2748
Correlatie, sign. 0.05 (1-zijdig) en verband +/- .10 tot +/- .20 

 

4.3.6.3 Conclusie 
 
De hypothese wordt bevestigd dat bandwerk minder gunstig is voor de relaties, het plezier in het werk en de 
betrokkenheid bij het bedrijf. Communicatie en duidelijkheid over de werkopdrachten worden niet 
betekenisvol beïnvloed. 
 

4.3.6.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
In de casestudies wordt teamwerk door bijna alle betrokkenen als beste 
samenwerkingsvorm aangeduid, maar de invulling van het begrip is verschillend. Er is 
eerder een continuüm waarbij in bepaalde gevallen nog vrij sterk wordt vastgehouden aan 
het klassieke bandwerk. Aan het ene uiteinde het bandsysteem waarbij elkeen een eigen 
bewerking uitvoert en de stukken als in een ketting worden doorgegeven. Aan het andere 
eind het teamwerk waarbij een groepje van 6 tot 10 mensen samen een opdracht uitvoeren 
en het werk onder elkaar verdelen. Daartussenin bestaat een gamma van nuances. 
De mate waarin bedrijven meer naar bandwerk dan naar teamwerk neigen hangt sterk 
samen met de aard van het product dat ze maken. Hoe kleiner de series en hoe meer de 
opdracht een karakter van ‘modellen’ of ‘testseries’ hebben, hoe meer men voordeel ziet in 
teamwerk. 
Los van de concrete organisatie van de werkposten op de vloer die meer of minder het 
karakter van band of teamwerk aannemen, benadrukt men wel meestal de noodzaak om 
elkaar bij te springen en een zekere multi-inzetbaarheid en liefst nog polyvalentie aan de 
dag te leggen. De geest van het teamwerk heeft duidelijk zijn weg gevonden naar de 
bedrijven in de casestudies. 
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4.3.7 Normen en rendement 
 

4.3.7.1 Hypothese 
 
De hypothese is dat normen en de kennis over hoe die normen vastgelegd worden, vooral 
de relaties met de leidinggevenden belasten en eventueel ook een minder gunstige invloed 
uitoefenen op de relaties onder collega’s. Hierdoor vermindert ook het plezier in het werk 
en de betrokkenheid bij het bedrijf. 
 

4.3.7.2 Bevindingen in de survey 
 
Vragen over normen en rendement zijn enkel bevraagd bij stiksters. Voor de vraag of zij de 
tijd kennen die ze voor elke handeling hebben, zijn er geen verschillen in de beleving van 
de relaties en de welzijnsfactoren plezier in het werk en betrokkenheid bij het bedrijf. 
Wanneer enkel de stiksters worden genomen die de tijd kennen en dan gezocht wordt naar 
verschillen tussen hen die weten hoe de normen vastgelegd zijn en zij die dat niet weten, 
dan zijn er wel verschillen. De werknemers die geïnformeerd zijn over hoe de normen 
vastgelegd worden scoren op alle factoren gunstiger. Deze mensen geven ook aan dat de 
communicatie goed is en dat de werkopdrachten duidelijk zijn. 
 

Tabel 104: normtijden, relaties en welzijn voor de functie van stikster 

Weet u hoe de norm voor 
elke handeling is 
vastgelegd? 

Relatie met 
collega’s

Relatie met 
directe 
leiding

Plezier in 
het werk

Betrokkenheid bij de 
organisatie

Neen Gemiddelde 68,71 64,36 64,68 40,29

  N 109 111 106 103

Ja Gemiddelde 74,30 69,78 72,24 54,86

  N 266 274 269 239

Totaal Gemiddelde 72,67 68,22 70,10 50,48

  N 375 385 375 342
Correlatie sign. 0.01 (1-zijdig) en verband +/- .10 tot +/- .20 

 

4.3.7.3 Conclusie 
 
Niet de normen op zich, maar wel de kennis over hoe normen berekend worden heeft een betekenisvolle 
invloed op de arbeidsbeleving en het welzijn. Relaties, plezier in het werk en betrokkenheid bij het bedrijf 
worden positief beïnvloed wanneer duidelijk aangegeven is hoe de normen vastgelegd worden. 
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4.3.7.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
De casestudies bevestigen de resultaten van de survey. Wanneer de mensen onzeker waren 
over de manier waarop de normen vastgelegd worden, en vooral wanneer onvoldoende 
duidelijk was waarom men bepaalde normen vooropstelde zonder het erg te vinden als 
deze toch niet bereikt werden, groeide het ongenoegen. 
Normtijden, of de tijden die nodig zijn om bepaalde handelingen uit te voeren, worden 
vastgelegd door middel van tijd- en methodestudies. Meestal laat men één of meerdere 
stikster de handelingen uitvoeren terwijl men chronometreert. Men neemt dan het 
gemiddelde en gebruikt dit voor alle bewerkingen op gelijkaardige stoffen. Maar gezien de 
kleine series en de vele soorten stoffen is het onmogelijk om voor alle handelingen en 
combinaties met stoffen nieuwe normen vast te stellen en maakt men gebruik van 
schattingen. Hierdoor wordt de communicatie over de normen vrij ingewikkeld en 
daardoor ook dikwijls onduidelijk. Naarmate men meer ervaring heeft of beroep kan doen 
op gegevens die geïnformatiseerd verzameld worden tijdens de productie, kan men de 
normen nauwkeuriger bepalen. 
 

4.3.8 Tolerantiegrenzen 
 

4.3.8.1 Hypothese 
 
Tolerantiegrenzen leggen de nauwkeurigheid vast waarmee de naden of stiksels gemaakt 
moeten worden. De hypothese is dat strenge tolerantiegrenzen negatief werken op de 
arbeidsbeleving, zeker wanneer deze niet altijd duidelijk zijn aangegeven. 
 

4.3.8.2 Bevindingen in de survey 
 
Tolerantiegrenzen opleggen heeft een relatief beperkte invloed op de relaties. Maar 
wanneer die opgelegd worden is het vooral belangrijk dat men de grenzen duidelijk 
communiceert met de stiksters. 
 



De arbeidsorganisatie in de confectie 

 

139. 

Tabel 105: toleranties, relaties en welzijn voor de functie van stikster 

Zijn de toleranties of 
nauwkeurigheidsgrenzen 
meestal duidelijk? 

Relatie 
met 

collega’s 

Relatie 
met directe 

leiding 

Plezier in 
het werk

Betrokkenheid bij 
de organisatie

Neen Gemiddelde 64,08 55,56 52,86 31,00

  N 116 113 107 100

Ja Gemiddelde 74,07 70,40 74,02 54,05

  N 651 669 660 611

Totaal Gemiddelde 72,56 68,26 71,07 50,81

  N 767 782 767 711
Correlatie. sign. 0.001 (1-zijdig) en verband +/- .20 tot +/- .30 

 

4.3.8.3 Conclusie 
 
Duidelijke communicatie over hoe tolerantiegrenzen vastgelegd worden heeft een gunstige invloed op de 
relaties, plezier in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf. 
 

4.3.8.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Ook uit de gesprekken in de bedrijven met de stiksters blijkt dat tolerantiegrenzen op zich 
niet negatief werken, maar wel wanneer zij niet duidelijk weten hoe nauwkeurig precies 
moet gewerkt worden. De onzekerheid of het werk wat men doet wel voldoet aan de eisen 
die het management voor ogen heeft, weegt op de relaties en op het plezier in het werk. 
Goed werk afleveren en weten dat het goed is, geeft meer voldoening en betrokkenheid. 
 

4.3.9 Keuze tussen kwaliteit of rendement 
 

4.3.9.1 Hypothese 
 
De hypothese is dat stiksters die rendement boven kwaliteit moeten stellen, of rendement 
én kwaliteit samen moeten nastreven, minder goede relaties kunnen uitbouwen met 
collega’s en leidinggevenden. Het streven naar rendement voedt de concurrentiestrijd en 
laat geen tijd voor persoonlijke contacten. 
 

4.3.9.2 Bevindingen in de survey 
 
Ook hier weer gelijkaardige tendensen. Organisaties die resoluut kiezen voor kwaliteit 
creëren voor de stiksters meer gunstige omstandigheden voor de relaties met de collega’s 
én met de hiërarchie. Daar waar snelheid primeert weegt dit op de relaties. De invloed op 
het plezier in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf liggen in dezelfde lijn.  
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Tabel 106: kwaliteit of snelheid, relaties en welzijn voor de functie van stikster 

Keuze tussen kwaliteit en 
snelheid, steeds duidelijk 
wat? 

Relatie met 
collega’s

Relatie met 
directe leiding 

Plezier in 
het werk

Betrokkenheid bij de 
organisatie

Kwaliteit Gemiddelde 78,25 76,73 79,12 61,65

  N 352 348 348 324

Beide Gemiddelde 72,32 67,45 70,76 49,73

  N 778 787 769 705

Snelheid Gemiddelde 69,75 58,71 56,96 39,97

  N 102 107 103 96

Totaal Gemiddelde 73,80 69,30 71,98 52,33

  N 1232 1242 1220 1125
Correlatie sign. 0.001 (1-zijdig) en verband +/- .15 tot +/- .25 

 

4.3.9.3 Conclusie 
 
De hypothese wordt maar deels bevestigd. Wanneer stiksters absoluut voorrang mogen geven aan kwaliteit 
biedt dat de meest gunstige situatie op vlak van relaties, plezier in het werk en betrokkenheid bij het bedrijf. 
Wanneer men kwaliteit en snelheid moet nastreven is de situatie minder gunstig, maar stiksters die snelheid 
voor alles moeten nastreven werken in de minst gunstige omstandigheden wat betreft relaties, plezier en 
betrokkenheid. 
 

4.3.9.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
De situaties waarin stiksters prioritair moeten kiezen voor snelheid of voor kwaliteit én 
snelheid, vertalen zich op de werkvloer in het belang dat bedrijven hechten aan het 
‘rendement’. Veelal wordt door de productie een algemene planning vooropgesteld die 
nadien door de bandleidsters vertaald wordt in rendementen per stikster. Naargelang de 
ervaring en de deskundigheid van de stiksters worden zij aan 100% of minder ingezet. De 
problemen die zich hierbij stellen zijn tweeërlei. Enerzijds berust de berekening van 
rendement of aantal stuks per minuut, op een tijd- en methodestudie gecombineerd met 
een marge om eventuele afwijkingen in soorten stof te compenseren. Anderzijds moet het 
prestatieniveau van de betrokken stikster worden ingeschat. Is dit een stikster in opleiding, 
dan is dat gebonden aan een loon en een bepaald traject om tot de 100% te komen. Punt is 
evenwel dat sommigen ook na de opleiding niet het gemiddelde niveau halen en dus 
blijvend op een verminderd rendement werken. Bedrijven weten dit en maken er ook geen 
punt van. De meeste bandleidsters en productieverantwoordelijken gaan ook niet altijd 
ingrijpen wanneer men toch maar 70% haalde, daar waar bijvoorbeeld 80% vooropgesteld 
werd. Het gebruiken van % om rendementen van werknemers op te volgen is niet in de 
eerste plaats bedoeld als controle van de werknemers, maar veelal als controle van de 
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productieplanning. Hoe beter men de planning kan opvolgen hoe beter de volgende 
opdracht gepland kan worden. 
Maar op de werkvloer wordt voorgaande situatie anders ingeschat. Stiksters vragen zich af 
waarom zij aan 100% ingezet worden en anderen aan 80%. Waarom men geen 
opmerkingen krijgt wanneer de norm niet gehaald wordt, of geen goedkeurend gebaar 
wanneer het rendement hoger ligt dan gepland. Sommige stiksters ervaren het ook zeer 
negatief dat op hun fiche maar 75% staat, terwijl ze toch alles op alles zetten om de 
opdracht binnen de tijd af te werken. Deze interpretatie en beleving van de 
rendementsnormen zorgen er voor dat de relaties verstoord worden, zeker deze met de 
directe leidinggevenden want zij leggen de normen op. 
 
In sommige bedrijven wordt het rendement ook uitgehangen op een prikbord, al dan niet 
geïndividualiseerd. Vooral dit laatste stuit op verzet. Mede daardoor zijn andere bedrijven 
afgestapt van het afficheren van rendementen.  
 
Een heikel punt is ook dat rendementen zeer moeilijk in te schatten zijn. Op basis van tijd 
en methodestudies kent men wel de tijden die nodig zijn voor de courante handelingen, 
maar gezien de kleine series en de grote variëteit aan producten moet men zich veelal 
verlaten op schattingen. Daarom voorzien veel bedrijven in mogelijkheden voor de 
stiksters om de normen te laten herzien wanneer zij niet binnen de tijd kunnen blijven. 
Opnieuw is hier de bandleidster die veelal alleen of in samenspraak met de productie al dan 
niet ingaat op de vraag. Het is duidelijk dat hierin conflictstof zit. 
 

4.3.10 Zelf kwaliteitscontrole doen 
 

4.3.10.1 Hypothese 
 
De hypothese is dat stiksters die zelf de kwaliteitscontrole mogen doen meer plezier 
hebben in het werk en daarom ook een betere relatie hebben met collega’s en 
leidinggevenden waardoor ook de betrokkenheid bij het bedrijf toeneemt. 
 

4.3.10.2 Bevindingen in de survey 
 
Er is weinig verschil tussen stiksters die nooit en stiksters die maar soms de 
kwaliteitscontrole mogen doen. Maar de positieve invloed naarmate men meer zelf de 
controle mag doen is zeer opvallend. 
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Tabel 107: kwaliteitscontrole, relaties en welzijn voor de functie van stikster 

Doet u meestal de 
kwaliteitscontrole van het 
product? 

Relatie met 
collega’s

Relatie met 
directe 
leiding

Plezier in 
het werk

Betrokkenheid bij 
de organisatie

Neen, nooit Gemiddelde 72,58 66,70 68,90 44,59

  N 304 304 289 275

Ja, soms Gemiddelde 70,94 65,75 69,07 49,15

  N 295 296 296 278

Ja, meestal Gemiddelde 74,54 69,26 72,32 53,89

  N 293 297 289 257

Ja, altijd Gemiddelde 76,85 74,76 76,85 61,02

  N 330 336 336 304

Totaal Gemiddelde 73,80 69,29 71,97 52,36

  N 1222 1233 1210 1114
Correlatie sign. 0.001 (1-zijdig) en verband +/- .15. 

 

4.3.10.3 Conclusie 
 
De betrokkenheid op kwaliteit heeft voor de stiksters een gunstige invloed op de relatie met collega’s en 
leidinggevenden, het plezier in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf. 
 

4.3.10.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
De cijfers bevestigen wat ook in de gesprekken reeds zeer duidelijk was. De stiksters maken 
graag mooie kledingstukken of gordijnen en willen het ook graag piekfijn in orde. Een 
kwaliteitsproduct afleveren geeft veel meer voldoening. Het feit dat ze zelf de 
kwaliteitscontrole mogen uitvoeren betekent dat het bedrijf zeker belang hecht aan 
kwaliteit, maar vooral ook dat zij zelf het resultaat van het werk kunnen controleren. 
 

4.3.11 Zelf fouten herstellen 
 

4.3.11.1 Hypothese 
 
Fouten herstellen is altijd minder leuk dan nieuwe zaken maken. Maar vooral wanneer men 
fouten moet herstellen zonder daar extra tijd voor te krijgen gaat deze activiteit negatief 
wegen op de relaties, het plezier in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf. 
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4.3.11.2 Bevindingen in de survey 
 
En ook hier zijn de resultaten frappant. Het herstellen van de eigen fouten beïnvloedt de 
relaties met collega’s én leidinggevende in de positieve zin wanneer daar ook extra tijd voor 
gegeven wordt, maar in de ongunstige zin als die tijd er niet is. 
 

Tabel 108: herstellen van fouten, relaties en welzijn voor de functie van stikster 

Herstelt u zelf uw eventuele 
fouten en krijgt u daar al dan 
niet tijd voor? 

Relatie met 
collega’s

Relatie met 
directe 
leiding

Plezier in 
het werk

Betrokkenheid bij 
de organisatie

Neen, ik herstel geen fouten Gemiddelde 72,70 68,06 67,28 47,13

  N 73 72 73 74

Ja, maar ik krijg daar geen 
tijd voor 

Gemiddelde 70,82 65,27 65,32 45,69

  N 591 596 577 525

Ja, en ik krijg daar extra tijd 
voor 

Gemiddelde 77,02 73,79 79,01 59,42

  N 574 578 575 528

Totaal Gemiddelde 73,80 69,39 71,86 52,22

  N 1238 1246 1225 1127
Correlatie sign. 0.001 (1-zijdig) en verband +/- .20. 

 

4.3.11.3 Conclusie 
 
Het is niet zo dat fouten zelf moeten herstellen altijd negatief weegt op de relaties, het plezier in het werk en 
de betrokkenheid bij het bedrijf. Alles hangt af van het feit of daar extra tijd voor voorzien wordt. 
Indien men extra tijd krijgt voor het herstellen van eigen fouten komt dat de arbeidsbeleving ten goede. 
Indien men geen extra tijd krijgt heeft dit een negatieve invloed op de relaties, het plezier in het werk en de 
betrokkenheid bij het bedrijf. 
 

4.3.11.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Niemand herstelt graag fouten en soms nemen bandleidsters die taak op zich om de 
stiksters niet te belasten. Maar er zijn 2 bijkomende knelpunten. 
Het gebeurt, en het gebeurt meer en meer, dat producten die in het buitenland zijn gemaakt 
hier in Vlaanderen nog moeten gecontroleerd worden op fouten. Het herstellen van 
eventuele fouten aan deze buitenlandse productie moet door de stiksters gedaan worden en 
dat leidt tot ongenoegen. Bovenop het feit dat fouten herstellen nooit een leuke klus is, 
komt erbij dat men het leuke werk ziet verdwijnen naar het buitenland en hier overblijft 
met de herstellingen en nabehandeling. 
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Verder is ook de communicatie over de fouten een delicate zaak. Enerzijds moet men snel 
op de bal spelen om een cumulatie van fouten te vermijden, anderzijds met de 
communicatie op een voldoende diplomatieke manier gebeuren. Niemand wordt graag 
geconfronteerd met zijn tekorten of fouten.  
 
Tenslotte, hoe duidelijker de werkopdrachten gegeven werden, hoe minder fouten gemeld 
werden. 
 

4.3.12 Premiestelsels 
 

4.3.12.1 Hypothese 
 
Premies verhogen de concurrentie tussen collega’s en gezien de leidinggevenden 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het toekennen van de premies zal dit een 
eerder negatieve invloed hebben op de relaties, het plezier in het werk en de betrokkenheid 
bij het bedrijf.  
 

4.3.12.2 Bevindingen in de survey 
 
Niet de premie op zich heeft een invloed op het welzijn, wel de aard van premie. Op basis 
van de indeling individuele premie versus groepspremie en de rol die de bandleidster speelt 
bij het bepalen van de premie, zijn er verschillen in de relatie met collega’s, plezier in het 
werk en betrokkenheid bij het bedrijf. Voor de analyse worden de stiksters geselecteerd 
omdat dit de meest zuivere situatie geeft, niet gehinderd door andere factoren als 
verschillen tussen functies en aard van het werk. 
 

Tabel 109: premies, relaties en welzijn voor de functie van stikster 

Premies in vier categorieën Relatie met 
collega's

Plezier in het 
werk 

Betrokkenheid bij 
de organisatie

Individuele premie op rendement Gemiddelde 70,37 69,19 42,39
  N 22 22 23
Groepspremie op rendement Gemiddelde 63,70 50,00 38,89
  N 10 10 9
Individueel door bandleidster Gemiddelde 72,15 71,65 46,76
  N 27 29 27
Groepspremie door bandleidster Gemiddelde 76,82 77,78 59,50
  N 27 29 25
Totaal Gemiddelde 72,18 70,62 48,51
  N 86 90 84
Spearman’s rho .05, correlatie > .20 

 
De groepspremie op rendement is het minst gunstig, een groepspremie op basis van een 
beoordeling door de bandleidster is het meest gunstig. 
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4.3.12.3 Conclusie 
 
De hypothese wordt bevestigd dat premies een ongunstige invloed hebben op de relaties met collega’s. De 
relatie met leidinggevenden wordt niet significant beïnvloed. 
 

4.3.12.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
4 van de 8 bedrijven in de casestudies werken met een premiesysteem, maar de 
modaliteiten verschillen. Veelal is de premie een relatief vast gegeven bovenop het loon. 
Slechts bij uitzonderlijke wanprestaties verliest men de premie. In die bedrijven heeft de 
premie weinig invloed op de relaties, het plezier in het werk of de betrokkenheid bij het 
bedrijf. 
Er zijn evenwel 2 situaties die wel aanleiding geven tot ongenoegen en dus verstoorde 
relaties. Wanneer de berekening van de premie of de wijze van samenstelling onvoldoende 
duidelijk is, voelt men wrevel ten aanzien van de leidinggevenden. Als premie deels 
afhankelijk is van de prestaties van de groep worden de relaties tussen de collega’s 
verstoort. Van dit laatste bestaat een voorbeeld in een bedrijf waarbij nieuwkomers in de 
groep telkens door de collega’s getest worden op hun snelheid. Nieuwkomers die het 
rendement van de groep afremmen worden snel uitgestoten.  
 

4.3.13 Herstructureringen 
 

4.3.13.1 Hypothese 
 
Herstructureringen laten sporen na. Bedrijven die recent ‘collectieve’ of uitzonderlijk veel 
ontslagen gekend hebben of een groot verloop van personeel kennen, scoren minder 
gunstig op relaties, plezier in het werk en betrokkenheid bij het bedrijf.  
 

4.3.13.2 Bevindingen in de survey 
 
In de enquête wordt niet uitdrukkelijk gevraagd naar herstructureringen, maar 
onrechtstreeks wel door een vraag naar afdankingen. De invloed hiervan blijkt duidelijk uit 
de cijfers. 
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Tabel 110: herstructureringen, relaties en welzijn voor de functie van stikster 

Waren er in de voorbije 5 jaar 
regelmatig afdankingen en/of 
gedwongen ontslagen? 

Relatie met 
collega’s 

Relatie met 
directe 
leiding

Plezier in 
het werk 

Betrokkenheid bij 
de organisatie

Neen Gemiddelde 74,86 72,14 77,96 58,84

  N 1597 1633 1605 1492

Ja Gemiddelde 70,53 63,72 70,17 48,50

  N 1038 1038 1041 941

Totaal Gemiddelde 73,16 68,87 74,90 54,84

  N 2635 2671 2646 2433
Spearman’s rho, correlatie sign. 0.001 (1-zijdig) en verband +/- .15. 

 
Herstructureringen hebben dus een negatieve invloed, maar deze kan beperkt worden als 
het bedrijf een goede communicatiestrategie hanteert. Als voorgaande correlaties 
gecontroleerd worden voor communicatie, blijven de verbanden wel significant, maar de 
grootte van correlatie is verwaarloosbaar, nl. .09 maximum. Met uitzondering voor de 
relatie met de leidinggevenden (de correlatie blijft .15) het vertrouwen blijft geschonden. 
 
De invloed van de communicatiestrategie bij ontslagen wordt duidelijk geïllustreerd 
wanneer er onderscheid gemaakt wordt tussen situaties waar wel en situatie waar niet of 
weinig gecommuniceerd wordt. De nieuwe opdeling verdeelt de werknemers in 2 groepen 
en dit op basis van de mediaan. Werknemers met een score boven de mediaan ervaren een 
sterke communicatie van het bedrijf, werknemers met een score onder de mediaan ervaren 
een zwakke communicatie. De cijfers tonen opnieuw dat een goede communicatiestrategie 
wel degelijk het verschil kan maken. 
 

Tabel 111: herstructureringen en welzijn voor de functie van stikster 

 Relatie met 
collega's

Relatie met 
directe leiding 

Plezier in 
het werk

Betrokkenheid bij de 
organisatie

Geen ontslagen Gemiddelde 75,07 72,24 77,86 59,12
  N 1350 1391 1341 1266
Ontslagen met 
zwakke communicatie 

Gemiddelde 66,37 55,65 63,80 39,57

  N 545 548 535 496
Ontslagen met sterke 
communicatie 

Gemiddelde 77,69 76,57 79,32 63,66

  N 309 313 310 281
Totaal Gemiddelde 73,28 68,80 74,63 55,00
  N 2204 2252 2186 2043
Spearman’s rho, correlatie is sign. 0.001 (1-zijdig) en verband +/- .11. 

 

4.3.13.3 Conclusie 
 
De hypothese wordt bevestigd. Werknemers die in de voorbije 5 jaar regelmatig werden geconfronteerd met 
afdankingen of gedwongen ontslagen rapporteren een minder gunstige relatie met leidinggevenden en collega’s, 
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vinden minder plezier in het werk en voelen zich minder betrokken bij het bedrijf. Een goede 
communicatiestrategie kan de negatieve invloed echter beperken. 
 

4.3.13.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Enkele van de 8 bedrijven in de casestudies hebben recent een herstructurering 
doorgevoerd en de invloed ervan is nog duidelijk merkbaar in de relaties. Het vertrouwen is 
geschonden en de werknemers stellen zich meer afstandelijk op. 
 

4.3.14 Samenvatting 
 
Er is een sterke correlatie tussen de relatie met de collega’s en de relatie met de directe leiding. Beide relaties 
zijn sterk gecorreleerd met de duidelijkheid van de werkopdrachten en de communicatiestrategie van de 
organisatie. 
 
De welzijnsfactoren die het sterkst beïnvloed worden door de relaties zijn het plezier in het werk en de 
betrokkenheid bij het bedrijf. 
 
De relaties worden significant beïnvloed door arbeidsorganisatorische kenmerken en de invloed vertoont 
dezelfde tendensen voor relatie met collega’s en relatie met leidinggevenden. Hetzelfde geldt voor de 
welzijnsfactoren plezier in het werk en betrokkenheid bij het bedrijf. 
 
De competenties van de direct leidinggevenden bepalen in belangrijke mate de relaties is het bedrijf, de 
communicatie, het plezier in het werk en de betrokkenheid van de werknemers bij de onderneming. 
Teamwerkers hebben gemiddeld een betere relatie met collega’s en leidinggevenden dan bandwerkers. Ook 
het plezier in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf is groter. 
 
Niet de normen op zich, namelijk de tijd die men voor elke handeling krijgt, maar al of niet weten hoe de 
normen vastgelegd worden is belangrijk voor relaties, betrokkenheid en plezier. Kennis zorgt hier voor een 
goed gevoel. Hetzelfde geldt ook voor de tolerantiegrenzen. Werknemers die kwaliteit boven snelheid mogen 
plaatsen hebben een betere relatie met collega’s en leidinggevenden, hebben meer plezier in het werk en voelen 
zich meer betrokken bij het bedrijf. Werknemers die zelf de kwaliteitscontrole mogen doen scoren gunstiger 
op beide relaties, plezier in het werk en betrokkenheid. Wie zelf zijn eigen fouten mag herstellen kan beter 
opschieten met collega’s en leidinggevenden, tenminste als er voor die herstelling ook extra tijd gegeven wordt. 
Dan neemt ook het plezier in het werk toe en de betrokkenheid bij het bedrijf. 
 
Premiestelsels hebben een significante invloed op de relaties, plezier in het werk en betrokkenheid bij het 
bedrijf en dit afhankelijk van hoe de premie wordt bepaald. 
 
Herstructureringen hebben een ongunstige invloed op relaties, plezier in het werk en betrokkenheid bij het 
bedrijf. Maar een goede communicatiestrategie kan de schade beperken. 
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4.4 Arbeidsvoorwaarden 
 
De arbeidsvoorwaarden en de beleving ervan bepalen mee het welzijn van de werknemer. 
Het aantal verlofdagen dat men zelf mag kiezen en inspraak bij begin- en einduren van de 
werkdag maken samen een gunstige of minder gunstige afstemming tussen gezin en werk. 
Dit aspect van de arbeidsbeleving zal direct inv loed hebben op bijvoorbeeld de 
betrokkenheid bij het bedrijf en de intentie om al dan niet naar ander werk uit te kijken. 
Maar arbeidsvoorwaarden hebben ook, zoals in vorige hoofdstukken aangetoond, een 
invloed op de arbeidsbelasting, de arbeidsinhoud en de arbeidsrelaties. Bepaalde 
premiestelsels verhogen de werkdruk. De verhoudingen tussen deze factoren vormt samen 
de mentale belasting. De voorwaarden waaronder men werkt moeten aansluiten bij de 
andere belastings- en belevingsfactoren of er ontstaat een gevoel van ‘tekortkoming’ of 
‘tekort’ gedaan worden. Arbeidsvoorwaarden kunnen minder gunstige kenmerken van de 
arbeid compenseren. 
 
In de survey hebben volgende belevingsfactoren van de arbeidsvoorwaarden een invloed 
op het welbevinden van de werknemers. 
 

Tabel 112: correlaties tussen arbeidsvoorwaarden en welzijn 

 Spearman's rho Plezier in 
het werk

Betrokkenheid
 bij de 

organisatie

Herstel-
behoefte

Kunt u verlof opnemen wanneer u dat 
wilt? 

Correlatiecoëfficiënt ,149 ,156 -,151

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000
  N 3080 2820 3028
Bestaan er mogelijkheden voor u om 
te werken op uren die passen bij uw 
privé-leven? 

Correlatiecoëfficiënt ,104 ,156 -,151

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000
  N 3053 2813 3003
Vindt u dat u rechtvaardig betaald 
wordt in vergelijking met anderen op 
uw afdeling? 

Correlatiecoëfficiënt ,175 ,196 -,205

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000
  N 2997 2770 2948
Heeft u goede vooruitzichten op het 
maken van carrière of promotie? 

Correlatiecoëfficiënt ,144 ,257 -,139

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000
  N 2954 2723 2921
Correlatie is significant .001 (Spearman's rho 1-zijdig), verband +/- .10 tot +/- .25. 
 
Hierna worden de arbeidsvoorwaarden en hun invloed op de arbeidsbeleving besproken. 
Achtereenvolgens worden volgende punten behandeld: afdankingen en hun invloed op de 
toekomstonzekerheid van de werknemers; arbeidsduur en afstemming werk en gezin, 
overuren en negatieve invloeden op het privé-leven; verlof en afstemming werk gezin; 
afstemming werk en gezin en de invloed op het welzijn, lonen en premies, team versus 
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bandwerk en de invloed op loopbaanmogelijkheden. Maar eerst wordt gekeken naar de 
verschillen tussen functies. 
 
4.4.1 De functie 
 
Alleen de mate waarin men verlof kan opnemen verschilt significant voor de verschillende 
functies. De andere arbeidsvoorwaarden kunnen wel sterk verschillen voor één of enkele 
functies. 
 

Tabel 113: toekomstonzekerheid voor de verschillende functies 

Functie Gemiddelde N
Stylist 40,91 11
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 53,32 138
Patronen maken 41,02 77
Patronen intekenen 45,42 51
Opleggen 63,22 58
Snijden 49,57 234
Confectie voorbereiden 45,63 82
Stikken 51,86 1284
Strijken 51,10 175
Afwerken 54,86 120
Magazijn 52,21 151
Bandleiden 54,03 60
Kwaliteitscontrole 58,07 127
Verzending 49,23 76
Verpakking 41,08 71
Ander, namelijk 48,93 273
Totaal 51,18 2988

 
Het is duidelijk dat stiksters, strijksters en bandleidsters, de kernfuncties uit een atelier, het 
minst vrij zijn om eigen verlofdagen te kiezen.  
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Tabel 114: vrije keuze vakantiedagen voor de verschillende functies 

Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt? Totaal
  nooit soms vaak altijd
Stylist N 3 5 2 1 11
  % functie 27,3% 45,5% 18,2% 9,1% 100,0%
Modelmaakster/-stikster/ N 46 49 32 19 146
  % functie 31,5% 33,6% 21,9% 13,0% 100,0%
Patronen maken N 19 33 16 10 78
  % functie 24,4% 42,3% 20,5% 12,8% 100,0%
Patronen intekenen N 15 18 10 12 55
  % functie 27,3% 32,7% 18,2% 21,8% 100,0%
Opleggen N 17 21 11 9 58
  % functie 29,3% 36,2% 19,0% 15,5% 100,0%
Snijden N 66 86 54 37 243
  % functie 27,2% 35,4% 22,2% 15,2% 100,0%
Confectie voorbereiden N 33 27 16 11 87
  % functie 37,9% 31,0% 18,4% 12,6% 100,0%
Stikken N 477 446 216 219 1358
  % functie 35,1% 32,8% 15,9% 16,1% 100,0%
Strijken N 75 67 27 18 187
  % functie 40,1% 35,8% 14,4% 9,6% 100,0%
Afwerken N 33 38 29 24 124
  % functie 26,6% 30,6% 23,4% 19,4% 100,0%
Magazijn N 24 43 53 35 155
  % functie 15,5% 27,7% 34,2% 22,6% 100,0%
Bandleiden N 18 26 10 10 64
  % functie 28,1% 40,6% 15,6% 15,6% 100,0%
Kwaliteitscontrole N 25 48 30 31 134
  % functie 18,7% 35,8% 22,4% 23,1% 100,0%
Verzending N 10 35 20 14 79
  % functie 12,7% 44,3% 25,3% 17,7% 100,0%
Verpakking N 11 28 15 19 73
  % functie 15,1% 38,4% 20,5% 26,0% 100,0%
Ander, namelijk N 47 112 70 50 279
  % functie 16,8% 40,1% 25,1% 17,9% 100,0%
  N 919 1082 611 519 3131
  % functie 29,4% 34,6% 19,5% 16,6% 100,0%
 
Deze kernfuncties, maar ook een aantal logistieke functies in de verzending, hebben het 
moeilijker om werk en gezin op elkaar af te stemmen. 
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Tabel 115: afstemming werk en privé voor de verschillende functies 

Bestaan er mogelijkheden voor u om te werken op uren die passen bij uw privé-leven? Totaal
   nooit soms vaak altijd
Stylist N 4 4 1 1 10
  % functie 40,0% 40,0% 10,0% 10,0% 100,0%
Modelmaakster/stikster N 110 18 11 8 147
  % functie 74,8% 12,2% 7,5% 5,4% 100,0%
Patronen maken N 53 15 6 3 77
  % functie 68,8% 19,5% 7,8% 3,9% 100,0%
Patronen intekenen N 34 11 5 5 55
  % functie 61,8% 20,0% 9,1% 9,1% 100,0%
Opleggen N 44 10 4 58
  % functie 75,9% 17,2% 6,9% 100,0%
Snijden N 147 40 29 23 239
  % functie 61,5% 16,7% 12,1% 9,6% 100,0%
Confectie 
voorbereiden 

N 53 15 13 6 87

  % functie 60,9% 17,2% 14,9% 6,9% 100,0%
Stikken N 987 174 79 97 1337
  % functie 73,8% 13,0% 5,9% 7,3% 100,0%
Strijken N 138 34 5 10 187
  % functie 73,8% 18,2% 2,7% 5,3% 100,0%
Afwerken N 84 16 8 13 121
  % functie 69,4% 13,2% 6,6% 10,7% 100,0%
Magazijn N 89 38 18 9 154
  % functie 57,8% 24,7% 11,7% 5,8% 100,0%
Bandleiden N 44 10 3 5 62
  % functie 71,0% 16,1% 4,8% 8,1% 100,0%
Kwaliteitscontrole N 97 18 9 9 133
  % functie 72,9% 13,5% 6,8% 6,8% 100,0%
Verzending N 57 11 6 4 78
  % functie 73,1% 14,1% 7,7% 5,1% 100,0%
Verpakking N 50 14 4 3 71
  % functie 70,4% 19,7% 5,6% 4,2% 100,0%
Ander, namelijk N 170 47 26 32 275
  % functie 61,8% 17,1% 9,5% 11,6% 100,0%
  N 2161 475 223 232 3091
  % functie 69,9% 15,4% 7,2% 7,5% 100,0%
 
Logistieke functies zijn het minst tevreden met het loon. 
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Tabel 116: perceptie van beloning voor de verschillende functies 

Vindt u dat u rechtvaardig betaald wordt in vergelijking met anderen op uw afdeling? Totaal
  nooit soms vaak altijd
Stylist N 5 2 1 3 11
  % functie 45,5% 18,2% 9,1% 27,3% 100,0%
Modelmaakster/stikster N 50 35 26 33 144
  % functie 34,7% 24,3% 18,1% 22,9% 100,0%
Patronen maken N 20 20 18 17 75
  % functie 26,7% 26,7% 24,0% 22,7% 100,0%
Patronen intekenen N 11 17 6 15 49
  % functie 22,4% 34,7% 12,2% 30,6% 100,0%
Opleggen N 22 15 11 9 57
  % functie 38,6% 26,3% 19,3% 15,8% 100,0%
Snijden N 58 69 26 79 232
  % functie 25,0% 29,7% 11,2% 34,1% 100,0%
Confectie voorbereiden N 23 23 16 24 86
  % functie 26,7% 26,7% 18,6% 27,9% 100,0%
Stikken N 336 361 180 421 1298
  % functie 25,9% 27,8% 13,9% 32,4% 100,0%
Strijken N 61 44 18 55 178
  % functie 34,3% 24,7% 10,1% 30,9% 100,0%
Afwerken N 33 34 19 32 118
  % functie 28,0% 28,8% 16,1% 27,1% 100,0%
Magazijn N 45 40 23 42 150
  % functie 30,0% 26,7% 15,3% 28,0% 100,0%
Bandleiden N 18 19 9 14 60
  % functie 30,0% 31,7% 15,0% 23,3% 100,0%
Kwaliteitscontrole N 42 34 20 34 130
  % functie 32,3% 26,2% 15,4% 26,2% 100,0%
Verzending N 25 23 16 14 78
  % functie 32,1% 29,5% 20,5% 17,9% 100,0%
Verpakking N 18 28 9 16 71
  % functie 25,4% 39,4% 12,7% 22,5% 100,0%
Ander, namelijk N 70 72 55 74 271
  % functie 25,8% 26,6% 20,3% 27,3% 100,0%
  N 837 836 453 882 3008
  % functie 27,8% 27,8% 15,1% 29,3% 100,0%
 
De mogelijkheden om door te groeien zijn algemeen genomen beperkt voor arbeid(st)ers in 
de confectie, maar er zijn duidelijk verschillen voor sommige functies. 
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Tabel 117: promotiemogelijkheden voor de verschillende functies 

Heeft u goede vooruitzichten op het maken van carrière of promotie? Ja

Stylist 4
  44,4%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 11
  7,8%
Patronen maken 15
  19,7%
Patronen intekenen 8
  15,7%
Opleggen 5
  8,6%
Snijden 29
  12,5%
Confectie voorbereiden 16
  19,0%
Stikken 146
  11,1%
Strijken 17
  9,3%
Afwerken 19
  15,8%
Magazijn 23
  14,8%
Bandleiden 13
  20,0%
Kwaliteitscontrole 18
  13,5%
Verzending 10
  13,0%
Verpakking 14
  19,7%
Ander, namelijk 38
  14,2%
Totaal 386
  12,7%
Cramér’s V significant .005, correlatie .10 

 

4.4.2 Arbeidsduur en afstemming gezin en werk 
 

4.4.2.1 Hypothese 
 
De hypothese is dat mensen die deeltijds werken meer mogelijkheden hebben om te 
werken op uren die aansluiten bij hun privé-leven en begin- en eindtijd van de dag meer 
zelf kunnen bepalen. Dit heeft een gunstige invloed op de welzijnsfactoren plezier in het 
werk, betrokkenheid bij het bedrijf.  
 

4.4.2.2 Bevindingen in de survey 
 
Er is een significant verband tussen de mogelijkheid om deeltijds te werken en de vragen 
over afstemming werk gezin. De welzijnsfactoren worden niet noemenswaardig beïnvloed 
door deeltijds werken. 
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Tabel 118: correlatie deeltijds werken en begin/einduren van werkdag bepalen 

  Spearman's rho Kunt u zelf de begin- en 
eindtijd van uw werkdag 

bepalen?

Bestaan er mogelijkheden voor 
u om te werken op uren die 
passen bij uw privé-leven?

Werkt u voltijds of 
deeltijds? 

Correlatiecoëfficiënt ,167 ,184

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000
  N 3263 3225
Kunt u zelf de 
begin- en eindtijd 
van uw werkdag 
bepalen? 

Correlatiecoëfficiënt ,426

  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 3255
**  Correlatie is significant .01 (1-zijdig). 

 
De invloed van de mogelijkheid om werk en gezin goed op elkaar af te stemmen op de 
welzijnsfactoren wordt besproken in een aparte paragraaf 4.4.5. 
 

4.4.2.3 Conclusie 
 
Deeltijds werken is gunstig voor de afstemming werk en gezin, maar op zich onvoldoende om een belangrijke 
invloed uit te oefenen op de welzijnsfactoren. 
 

4.4.2.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
De meeste bedrijven kennen periodes van tijdelijke werkloosheid, wat de vraag naar 4/5 
werk duidelijk afremt omdat hierdoor reeds in belangrijke mate tegemoet gekomen wordt 
aan de vraag om meer tijd voor het gezin. Wellicht ook daarom is er niet meer zo’n groot 
verschil tussen zij die deeltijds maar toch 4/5 werken en zij die voltijds werken.  
 
De meeste bedrijven staan afwijzend ten aanzien van 4/5 onder de vorm van kredieturen. 
Twee bedrijven staan aan alle werknemers die het vragen deeltijds werken toe, één bedrijf 
3,5/5 met loonverlies en één bedrijf 4/5 met tijdskrediet. Al deze systemen worden zeer 
gewaardeerd door de werknemers, overwegend vrouwen.  
 
Alle bedrijven doen inspanningen om de werktijden ‘gezinsvriendelijk’ te maken: 
aanvangsuren die aansluiten bij schooltijden, woensdagmiddag vrij, tijdelijke werkloosheid 
op vrijdag, enz.  
 
Tot slot zijn de werknemers ook vragende partij om het systeem waarbij men oproepbaar is 
tijdens tijdelijke werkloosheid zo te organiseren dat iedereen voldoende vooraf weet 
wanneer men terug aan het werk moet. Hoe beter dit kan geregeld worden, hoe beter de 
mensen hun werk en gezin op elkaar kunnen afstemmen. 
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4.4.3 Overuren en negatieve invloed op privé-leven 
 

4.4.3.1 Hypothese 
 
De hypothese is dat overuren en vooral onaangekondigde overuren het privé-leven 
ongunstig beïnvloeden. Ook de welzijnsfactoren worden ongunstig beïnvloed. 
 

4.4.3.2 Bevindingen in de survey 
 
Er is een betekenisvol verband tussen de aard van de overuren en de ongunstige 
beïnvloeding van het privé-leven. De invloed op de welzijnsfactoren is significant, maar 
beperkt (<.10). 
 

Tabel 119: overuren en soorten overuren 

Wordt uw privé-leven ongunstig beïnvloed door 
onregelmatige werktijden? 

Totaal

  Altijd Vaak Soms Nooit
Geen overuren 23 29 268 1823 2143
  1,1% 1,4% 12,5% 85,1% 100,0%
Structurele overuren (regelmatig) 3 5 66 284 358
  ,8% 1,4% 18,4% 79,3% 100,0%
Onaangekondigde overuren 14 23 177 471 685
  2,0% 3,4% 25,8% 68,8% 100,0%
  40 57 511 2578 3186
  1,3% 1,8% 16,0% 80,9% 100,0%
Sign. Spearman’s rho tau-c op .000, correlatie. .16. 

 

4.4.3.3 Conclusie 
 
Overuren hebben een negatieve invloed op het privé-leven. De negatieve invloed op de welzijnsfactoren is 
significant maar niet zeer sterk. 
 

4.4.3.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
De meeste bedrijven proberen het aantal overuren te beperken. Dikwijls bestaan hierover 
afspraken met de werknemersafgevaardigden. Indien er toch overuren nodig zijn, gebeurt 
dat op vrijwillige basis en probeert men de mensen zo vroeg mogelijk te verwittigen. 
 
 
 
 
 
 



Welzijn in de confectie.  Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie 

 

156. 

4.4.4 Verlof en afstemming gezin en werk 
 

4.4.4.1 Hypothese 
 
De hypothese is dat het vrij kunnen kiezen van verlofdagen een gunstige invloed heeft op 
de afstemming van gezin en werk. Dit zou ook het plezier in het werk, de betrokkenheid bij 
het bedrijf en de herstelbehoefte positief beïnvloeden. 
 

4.4.4.2 Bevindingen in de survey 
 
Er is inderdaad een significant en positief verband tussen het vrij kunnen kiezen van 
verlofdagen en de afstemming tussen werk en gezin. 
 

Tabel 120: correlatie vakantie en zelf begin/einduren van werkdag bepalen 

  Spearman's 
rho

Kunt u 
verlof 

opnemen 
wanneer u 

dat wilt?

Kunt u zelf de 
begin- en 

eindtijd van
uw werkdag 

bepalen?

Bestaan er mogelijkheden 
voor u om te werken op uren 

die passen bij uw privé-leven?

Kunt u verlof 
opnemen wanneer 
u dat wilt? 

Correlatie-
coëfficiënt

1,000 ,156 ,275

  Sig. (1-zijdig) , ,000 ,000
  N 3322 3289 3255
Kunt u zelf de 
begin- en eindtijd 
van uw werkdag 
bepalen? 

Correlatie-
coëfficiënt

,156 1,000 ,426

  Sig. (1-zijdig) ,000 , ,000
  N 3289 3313 3255
Correlatie is significant .001 (1-zijdig). 

 
Ook de welzijnsfactoren worden positief beïnvloed als men meer verlofdagen zelf mag 
kiezen. 
 



De arbeidsorganisatie in de confectie 

 

157. 

Tabel 121: vrije keuze vakantiedagen en welzijn 

Kunt u verlof opnemen 
wanneer u dat wilt? 

 Plezier in het 
werk

Betrokkenheid bij de 
organisatie 

Herstelbehoefte

Nooit Gemiddelde 69,55 48,52 44,01
  N 880 811 867
Soms Gemiddelde 73,93 53,96 40,25
  N 1061 960 1046
Vaak Gemiddelde 77,29 55,84 35,69
  N 615 565 604
Altijd Gemiddelde 82,68 63,74 28,46
  N 524 484 511
Totaal Gemiddelde 74,84 54,45 38,43
  N 3080 2820 3028
Spearman’s rho sign. op .001 en correlaties +/- .15. 

 

4.4.4.3 Conclusie 
 
Hoe meer verlof men zelf mag kiezen, hoe beter de afstemming met het gezin, hoe groter het plezier in het 
werk en de betrokkenheid bij het bedrijf, en hoe kleiner de herstelbehoefte. 
 

4.4.4.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Meestal kunnen de werknemers 3 tot 6 dagen vakantie vrij kiezen. Één bedrijf slaagt erin 
om 15 dagen vrij te laten kiezen en dat wordt zeer gewaardeerd. Polyvalentie draagt er hier 
toe bij dat de productie niet verstoord wordt. Zie ook volgende paragraaf over de 
afstemming werk en gezin en welzijn. 
 

4.4.5 Afstemming werk en gezin en welzijn 
 

4.4.5.1 Hypothese 
 
De hypothese is dat de afstemming tussen gezin en werk een belangrijke invloed heeft op 
de welzijnsfactoren. 
 

4.4.5.2 Bevindingen in de survey 
 
Voor deze hypothese wordt een nieuwe variabele gemaakt die rekening houdt met enerzijds 
de mogelijkheden om te werken op uren die passen bij het gezinsleven en anderzijds met 
de ongunstige beïnvloeding door onregelmatige werktijden. Beide factoren zijn weliswaar 
‘belevingsfactoren’, maar steunen op concrete kenmerken van de arbeidsvoorwaarden zoals 
voltijds of deeltijds werken, overuren maken, verlof opnemen wanneer men wil en zelf 
begin en eindtijd van de werkdag bepalen.  
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Voor de nieuwe variabele wordt een samengestelde score gebruikt voor de vraag over 
mogelijkheden om te werken op uren die passen bij het privé-leven en de vraag of het 
privé-leven ongunstig beïnvloed wordt door onregelmatige werkuren. 
 

Tabel 122: afstemming van werk en gezin en welzijn 

Afstemming gezin en werk 
in drie categorieën 

Plezier in het 
werk

Betrokkenheid bij de 
organisatie 

Herstelbehoefte

Ongunstig Gemiddelde 59,68 41,46 57,61
  N 404 376 403
Gemiddeld Gemiddelde 75,24 53,72 37,99
  N 1818 1671 1780
Gunstig Gemiddelde 80,82 62,12 29,11
  N 803 750 797
Totaal Gemiddelde 74,64 54,32 38,27
  N 3025 2797 2980
Sign. .001 correlatie +/- .20 

 

4.4.5.3 Conclusie 
 
De hypothese wordt bevestigd dat een ongunstige afstemming tussen gezin en werk de welzijnsfactoren 
negatief beïnvloedt. 
 

4.4.5.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Tijdens de vele gesprekken met werknemers in de bedrijven kwam dit thema duidelijk naar 
voor. Managers en personeelsverantwoordelijken zijn zich zeer bewust van deze invloed en 
zoeken creatief naar meer mogelijkheden om een betere afstemming te verwezenlijken. 
Meestal kunnen per jaar enkele vakantiedagen vrij gekozen worden. 
 
Eén bedrijf slaagt er in om minstens 15 dagen vrij te laten opnemen. Hiervoor wordt 
enerzijds wekelijks 40 uur in plaats van 37,5 uren gewerkt en anderzijds past men een 
systeem van flexibiliteit toe waarbij op vrijwillige basis extra uren kunnen gepresteerd 
worden als daar behoefte toe is. De uren die hierdoor maandelijks vrij komen kunnen 
gespaard worden in een persoonlijke reserve die dan later als compensatiedagen mogen 
opgenomen worden op eenvoudige vraag van de werknemer. 15 dagen voor de 2,5 uren die 
wekelijks meer gewerkt worden dan de 37,5 uren en verder bijkomende dagen naarmate 
men extra uren gepresteerd heeft. Dit systeem is uitgewerkt in samenwerking met de 
ondernemingsraad en legt wel een aantal beperkingen op. Per week mogen bijvoorbeeld 
niet meer dan 50 uren gewerkt worden en compensatieverlof moet minstens één dag op 
voorhand aangevraagd worden. Het systeem wordt maandelijks opgevolgd door de 
ondernemingsraad en is wederzijds opzegbaar. Het systeem werkt sinds een 10-tal jaren en 
wordt door de werknemers, meestal vrouwen met nog jonge kinderen, zeer gewaardeerd. 
Deze flexibiliteit, samen met een systeem van polyvalentie, laat ook toe om vrij soepel 
tijdskrediet en ouderschapsverlof toe te staan. De beslissing voor deze laatste vormen van 
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‘verlof’ wordt overgelaten aan de ondernemingsraad. Voor tijdskrediet is ook de 
bovengrens van 5% afgeschaft, iedereen die erom vraagt kan er in principe beroep op 
doen. 
 

4.4.6 Afdankingen en toekomstonzekerheid 
 

4.4.6.1 Hypothese 
 
De hypothese is dat afdankingen, in het verleden of actueel, de toekomstonzekerheid 
verhogen en het plezier in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf verkleinen. 
 

4.4.6.2 Bevindingen in de survey 
 
Er is in de survey een betekenisvol verband tussen afdankingen en toekomstonzekerheid, 
plezier in het werk en betrokkenheid bij het bedrijf. Maar zoals ook bij de bespreking van 
herstructureringen en hun invloed op relaties 4.3.13 hangt veel af van de 
communicatiestrategie van het bedrijf. Er is een significant verband tussen de 
communicatiestrategie van het bedrijf en het toekomstonzekerheidsgevoel na recente 
ontslagen. Wanneer het voor de werknemers niet zo duidelijk is wie de beslissingen neemt 
en of wanneer men onvoldoende weet over de gang van zaken in het bedrijf, verhoogt de 
onzekerheid. Onderstaande tabel maakt een opdeling tussen werknemers die niet en 
werknemers die wel reeds ontslagen in hun bedrijf hadden. Bij hen die aangeven in hun 
bedrijf reeds ontslagen te hebben meegemaakt, wordt nog een opdeling gemaakt tussen 
werknemers die normaal goed geïnformeerd worden over het bedrijf en zij die dat niet zijn. 
Bedrijven die hun werknemers goed informeren zijn bedrijven met een sterke 
communicatie. 
 

Tabel 123: herstructureringen en toekomstonzekerheid 

Toekomstonzekerheid: Gemiddelde N Mediaan
Geen ontslagen 45,14 1394 33,33
Ontslagen met zwakke communicatie 61,47 552 66,67
Ontslagen met sterke communicatie 53,58 314 50,00
Totaal 50,30 2260 41,67
Correlatie is significant .001 (Spearman's rho 1-zijdig), corr. .16 

 
Een mediaan die beneden het gemiddelde ligt, wijst er op dat meer dan 50% van de 
antwoorden onder het rekenkundig gemiddelde zit. Een mediaan die boven het gemiddelde 
zit wijst erop dat meer dan 50% van de respondenten hogere scores hebben dan 
gemiddeld.  
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4.4.6.3 Conclusie 
 
De hypothese wordt bevestigd dat afdankingen het onzekerheidsgevoel over de tewerkstelling doen toenemen 
en het plezier en de betrokkenheid doen dalen. Een goede communicatiestrategie kan de minder gunstige 
invloed afremmen, maar niet voorkomen. 
 

4.4.6.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Er zijn significante verschillen tussen de bedrijven. De toekomstonzekerheid wordt sterk 
verhoogd wanneer er in het bedrijf regelmatig ontslagen geweest zijn of wanneer er op het 
moment van enquêtering meerdere werknemers in vooropzeg zijn. 
 
De bedrijven doen wel inspanningen om de economische noodzaak van herstructureringen 
en ontslagen te verantwoorden en te benadrukken dat de situatie gestabiliseerd is. Managers 
hopen daardoor het onzekerheidsgevoel weg te nemen. Maar veelal kunnen zij 
onvoldoende overtuigen dat dit in de nabije toekomst niet opnieuw zal gebeuren. Zeker 
bedrijven die afhankelijk zijn van een moederbedrijf hebben het moeilijk om voldoende 
‘bewijzen’ voor te leggen die de werknemers gerust kunnen stellen. 
 

4.4.7 Lonen en premiestelsels en tevredenheid over loon 
 

4.4.7.1 Hypothese 
 
Het ‘gevoel’ rechtvaardig betaald te worden in vergelijking met anderen op de afdeling is 
afhankelijk van verschillende factoren. De hypothese is dat beleving van de beloning zeker 
samenhangt met de functie, waarbij zowel de functieclassificatie als het relatief belang ten 
opzichte van andere functies in de afdeling een rol zullen spelen. Maar gezien deze vraag de 
enige vraag in de enquête is die handelt over het loon, zal men bij het antwoorden ook een 
algemene indruk en tevredenheid met het loon incalculeren. Gezien de verschillen in lonen 
naar functiedomeinen, zullen de ‘ontwerp’ functies beter scoren dan uitvoerende functie. 
Werknemers die een premie bovenop het loon ontvangen zullen gunstiger scoren. 
Werknemers aan individuele werkposten en teamwerkers kunnen meer taken aan en doen 
ook meer taken, maar worden daarom niet hoger beloond. Zij zullen minder gunstig 
oordelen over hun loon dan de bandwerkers. Hetzelfde geldt voor multi-inzetbare 
werknemers en voor polyvalente werknemers in vergelijking met hen die maar aan 1 
werkpost staan.  
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4.4.7.2 Bevindingen in de survey 
 
Tussen de functies zijn er geen significante verschillen wanneer ze allemaal samen in de 
analyse betrokken worden of wanneer de functies opgedeeld worden in de functionele 
domeinen productontwikkeling en productie, maar wel wanneer de stiksters vergelijken met 
alle andere beroepen.  
 

Tabel 124: perceptie van beloning voor de functie van stikster in vergelijking met 

anderen 

Vindt u dat u rechtvaardig betaald wordt in vergelijking met anderen op uw afdeling? Totaal
  Nooit Soms Vaak Altijd
Overige arbeid(st)ers 431 403 218 387 1439
  30,0% 28,0% 15,1% 26,9% 100,0%
Stiksters 336 361 180 421 1298
  25,9% 27,8% 13,9% 32,4% 100,0%
  767 764 398 808 2737
  28,0% 27,9% 14,5% 29,5% 100,0%
Spearman’s rho .001 en correlatie .06 

 
Ook zijn er een paar functies die eerder ongunstig scoren. Het rekenkundig gemiddelde ligt 
vrij hoog omdat dit vooral bepaald wordt door het gemiddelde van de stiksters die zoals 
heel duidelijk op onderstaande grafiek samen met nog een aantal andere functies relatief 
goed scoren op tevredenheid met het loon wanneer ze zich vergelijken met anderen uit de 
afdeling. 
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Figuur 22: tevredenheid over het loon voor de verschillende functies,  

lijn = rekenkundig gemiddelde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tussen de werknemers die wel of niet een premie bovenop het loon krijgen zijn er geen 
significante verschillen met betrekking tot de tevredenheid over het loon, maar wel 
wanneer de specifieke context mee opgenomen wordt. Er zijn namelijk enerzijds 
verschillende soorten premies en anderzijds verschillende arbeidsorganisatorische 
randvoorwaarden. 
 
Het aantal werknemers dat een premie bovenop het loon krijgt is significant groter 
naarmate het aantal werkposten dat men bedient stijgt. 
 

Tabel 125: polyvalentie en premies voor de functie van stikster 

Krijgt u bovenop uw loon nog een premie? Totaal
  Neen Ja
1 machine 336 57 393
  85,5% 14,5% 100,0%
2 machines 329 62 391
  84,1% 15,9% 100,0%
3 machines 255 51 306
  83,3% 16,7% 100,0%
4 machines 121 46 167
  72,5% 27,5% 100,0%
5 machines 57 30 87
  65,5% 34,5% 100,0%
  1098 246 1344
  81,7% 18,3% 100,0%
Sign. .001, Cramér’s V .15 

 
Meestal is de premie een combinatie van verschillende elementen, maar vaak is rendement 
daar nog wel één van. Rendement en veel verschillende machines of werkposten is evenwel 
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moeilijk te combineren. Immers, rendement kan men maar halen wanneer men voldoende 
lang op één en dezelfde machine kan  werken. 18% van stiksters heeft bovenop loon een 
premie, 141 van de 260 worden (ook) beoordeeld op rendement. 
 
Multi-inzetbare werknemers zijn wel significant minder tevreden over het loon. 
 

Tabel 126: multi- inzetbaarheid en tevredenheid over het loon voor de functie van 

stikster 

Vindt u dat u rechtvaardig betaald wordt in vergelijking met 
anderen op uw afdeling? 

 Totaal

Nooit Soms Vaak Altijd
Neen 436 470 263 573 1742

25,0% 27,0% 15,1% 32,9% 100,0%
Ja 388 393 182 324 1287

Moet u naast deze functie ook regelmatig 
collega's vervangen in andere functies? 

30,1% 30,5% 14,1% 25,2% 100,0%
Cramér’s V sign. .001, correlatie .09 

 
Polyvalentie én multi-inzetbaarheid hebben een negatieve relatie met het gevoel 
rechtvaardig betaald te worden in vergelijking met anderen op de afdeling. 
 

Tabel 127: polyvalentie, multi- inzetbaarheid en tevredenheid over het loon voor de 

functie van stikster 

Vindt u dat u rechtvaardig betaald wordt in vergelijking met anderen op uw 
afdeling? 

Totaal

  Nooit Soms Vaak Altijd
1 werkpost niet multi-inzetbaar 90 89 62 141 382
  23,6% 23,3% 16,2% 36,9% 100,0%
2 werkposten niet multi-inzetbaar 37 45 25 64 171
  21,6% 26,3% 14,6% 37,4% 100,0%
3 werkposten niet multi-inzetbaar 29 41 22 48 140
  20,7% 29,3% 15,7% 34,3% 100,0%
4 werkposten niet multi-inzetbaar 9 14 8 16 47
  19,1% 29,8% 17,0% 34,0% 100,0%
5 werkposten niet multi-inzetbaar 29 25 14 26 94
  30,9% 26,6% 14,9% 27,7% 100,0%
1 werkpost wel multi-inzetbaar 32 30 13 44 119
  26,9% 25,2% 10,9% 37,0% 100,0%
2 werkposten wel multi-inzetbaar 38 37 16 34 125
  30,4% 29,6% 12,8% 27,2% 100,0%
3 werkposten wel multi-inzetbaar 34 41 14 30 119
  28,6% 34,5% 11,8% 25,2% 100,0%
4 werkposten wel multi-inzetbaar 19 22 9 13 63
  30,2% 34,9% 14,3% 20,6% 100,0%
5 werkposten wel multi-inzetbaar 56 49 20 37 162
  34,6% 30,2% 12,3% 22,8% 100,0%
  373 393 203 453 1422
  26,2% 27,6% 14,3% 31,9% 100,0%
 
En dit blijft significant wanneer multi-inzetbaarheid samengaat met een premiestelsel. 
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Tabel 128: multi-inzetbaarheid, premies en tevredenheid met het loon 

Vindt u dat u rechtvaardig betaald wordt in vergelijking met anderen op uw afdeling? Totaal
  Nooit Soms Vaak Altijd
Geen premie en niet multi-inzetbaar 357 376 211 468 1412
  25,3% 26,6% 14,9% 33,1% 100,0%
Premie en niet multi-inzetbaarheid 76 91 49 100 316
  24,1% 28,8% 15,5% 31,6% 100,0%
Geen premie en multi-inzetbaar 304 301 140 260 1005
  30,2% 30,0% 13,9% 25,9%100,0%
Premie en multi-inzetbaar 82 85 42 64 273
  30,0% 31,1% 15,4% 23,4%100,0%
Cramér’s V .001, correlatie .05 

 
Wanneer bovenstaande oefening hermaakt wordt voor alle werknemers waarbij de premie 
rekening houdt met rendement, dan wordt het probleem van koppeling van premie en 
multi-inzetbaarheid zeer goed duidelijk. 
 

Tabel 129: rendementspremie, multi-inzetbaarheid en tevredenheid met het loon 

Vindt u dat u rechtvaardig betaald wordt in vergelijking met anderen op uw afdeling? Totaal
  Nooit Soms Vaak Altijd
Premie en niet multi-inzetbaarheid 40 39 32 46 157
  25,5% 24,8% 20,4% 29,3% 100,0%
Premie en multi-inzetbaar 57 60 27 32 176
  32,4% 34,1% 15,3% 18,2%100,0%
Cramér’s V significant .05, correlatie .17 

 
Tussen polyvalente werknemers en niet-polyvalente zijn er geen verschillen wat betreft 
tevredenheid over het loon. 
 
Ook op basis van de criteria individuele versus groepspremie en al dan niet bepaald door 
de bandleidster, zijn er geen significante verschillen wat betreft de tevredenheid over het 
loon. 
 
Werknemers die vinden dat ze rechtvaardig betaald worden in vergelijking met collega’s op 
dezelfde afdeling rapporteren gunstiger op de welzijnsfactoren.  
 

Tabel 130: perceptie van het loon en welzijn 

Vindt u dat u rechtvaardig betaald wordt in 
vergelijking met anderen op uw afdeling? 

Plezier in 
het werk

Betrokkenheid bij de 
organisatie

Herstelbehoefte

Nooit Gemiddelde 67,34 45,60 48,41
  N 824 770 808
Soms Gemiddelde 74,45 53,83 39,43
  N 838 760 818
Vaak Gemiddelde 77,09 56,34 35,11
  N 439 414 428
Altijd Gemiddelde 79,92 61,77 30,92
  N 896 826 894
Totaal Gemiddelde 74,52 54,29 38,69
  N 2997 2770 2948
Spearman’s rho .001, corr. ± .20 
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4.4.7.3 Conclusie 
 
De hypothese wordt niet bevestigd, met uitzondering voor de multi-inzetbaarheid. 
Werknemers die regelmatig collega’s moeten vervangen zijn minder tevreden over hun 
loon. Wanneer zij daarenboven onder een premiestelsel werken dat gebaseerd is op 
rendement, groeit het ongenoegen. 
 
Werknemers die ‘tevreden zijn met het loon’ hebben meer plezier in het werk, voelen zich 
meer betrokken en hebben een lagere herstelbehoefte. 
 
Wel is er een duidelijk verband tussen de tevredenheid over het loon en de 
welzijnsfactoren. 
 

4.4.7.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
In 4 bedrijven wordt niet met premies gewerkt, maar zijn er wel verschillende lonen wat 
aanleiding geeft tot wrijvingen. In twee bedrijven is er een gedetailleerd systeem van 
premieloon en in twee andere bedrijven kunnen maar bepaalde mensen of groepen een 
premie bekomen en is het systeem zeker niet doorzichtig. In deze bedrijven komt het 
thema regelmatig op tafel van de ondernemingsraad. 
 
Volgens deskundigen zijn premies zeker negatief voor de arbeidsbeleving als het gaat om 
groepspremies of premies die afhankelijk zijn van factoren die de mensen zelf niet kunnen 
manipuleren zoals wachttijden, kleine series, enz. 
 
Bedrijven die kiezen voor polyvalentie komen in de problemen wanneer het op rendement 
aankomt en wanneer polyvalentie gekoppeld wordt aan een premie die ook rekening houdt 
met rendement. Premies die gebaseerd zijn op rendement verhogen de weerstand bij de 
mensen om op verschillende werkposten te gaan werken. Men kan immers maar 
rendement halen wanneer men zoveel mogelijk dezelfde handelingen kan doen. 
Beloningssystemen zijn dikwijls niet aangepast aan de trend tot grotere inzetbaarheid. 
 

4.4.8 Tevredenheid met het loon en welzijn 
 

4.4.8.1 Hypothese 
 
Tevredenheid met het loon heeft een positieve invloed op het welzijn omdat het loon in 
verhouding moet staan met de geleverde inspanningen om de mentale integriteit van de 
mensen niet te schenden. Als mensen zich rechtvaardig betaald voelen, verhoogt het plezier 
en de betrokkenheid en verlaagt de intentie om naar ander werk te zoeken.  
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4.4.8.2 Bevindingen in de survey 
 
Er zijn zeker significante verbanden met het plezier in het werk en met de betrokkenheid 
bij het bedrijf. De tevredenheid blijkt zelfs ook een invloed te hebben op de 
verloopintentie. En ontevredenheid over het loon verhoogt blijkbaar ook het piekeren. 
 

Tabel 131: correlatie tussen perceptie van beloning, welzijn en verloopintentie 

 Spearman's rho Vindt u dat u rechtvaardig betaald 
wordt in vergelijking met anderen op 

uw afdeling?
Vindt u dat u rechtvaardig betaald 
wordt in vergelijking met anderen op 
uw afdeling? 

Correlatiecoëfficiënt 1,000

  Sig. (1-zijdig) ,
  N 3187
Plezier in het werk Correlatiecoëfficiënt ,175
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 2997
Betrokkenheid bij de organisatie Correlatiecoëfficiënt ,196
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 2770
Heeft u de afgelopen 5 jaar actief 
uitgekeken naar een andere job? 

Correlatiecoëfficiënt -,088

  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 3144
Piekeren Correlatiecoëfficiënt -,107
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 3101
 

4.4.8.3 Conclusie 
 
Een billijke vergoeding is belangrijk voor het welzijn van de werknemers, verhoogt de betrokkenheid bij het 
bedrijf en doet de eventuele verloopintentie dalen. 
 

4.4.8.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
Uit de gesprekken in de bedrijven blijkt dat het thema van de verloning zeer gevoelig ligt. 
Wie zich ongelijk verloond voelt, draagt ook negatieve gevoelens ten aanzien van het 
bedrijf. 
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4.4.9 Teamwerk of bandwerk en loopbaanmogelijkheden 
 
4.4.9.1 Hypothese 
 
De gerapporteerde loopbaanmogelijkheden worden het meest bepaald door de aard van de 
functie, maar worden binnen de functies vooral beïnvloed door de arbeidsorganisatie, met 
name de keuze voor team of bandwerk. 
 

4.4.9.2 Bevindingen in de survey 
 
De invloed van de functie op de carrièremogelijkheden wordt besproken onder 4.4.1 waar 
de functie als eerste arbeidsvoorwaarde besproken wordt. 
Om het verschil tussen band en teamwerkers te onderzoeken wordt gefocust op de 
stiksters, dat geeft het meest duidelijk beeld van de invloed van het bandwerk en teamwerk. 
Uit de kruistabel blijkt evenwel dat er geen significante relatie is met 
loopbaanmogelijkheden. Het gaat ook maar om 11% van de stiksters die 
loopbaanmogelijkheden ziet. Voor wie loopbaanmogelijkheden heeft, liggen de 
welzijnsfactoren wel significant hoger. 
 

Tabel 132: promotiemogelijkheden en welzijn voor de functie van stikster 

Heeft u goede vooruitzichten op het 
maken van carrière of promotie? 

Plezier in 
het werk

Betrokkenheid bij 
de organisatie

Herstelbehoefte

Neen Gemiddelde 69,78 49,52 42,74
  N 1064 980 1077
Ja Gemiddelde 83,94 71,06 28,79
  N 137 127 132
Totaal Gemiddelde 71,39 51,99 41,21
  N 1201 1107 1209

Spearman’s rho .001, correlatie ± .15 

 

4.4.9.3 Conclusie 
 
De hypothese wordt bevestigd dat de functie vooral bepalend is voor de loopbaanmogelijkheden. Voor 
organisatorische verbanden zijn er geen bewijzen gevonden. 
 

4.4.9.4 Terugkoppeling naar de casestudies 
 
De bevoorrechte getuigen in de bedrijven zien weinig mogelijkheden om loopbanen te 
creëren voor arbeid(st)ers. Maar de nood aan meer multi-inzetbare en polyvalente 
medewerkers om de toekomstige productie én logistieke functies uit te voeren zal de vraag 
voor meer loopbaanplanning zeker doen opleven. 
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4.4.10 Samenvatting 
 
De beleving van de arbeidsvoorwaarden wat betreft verlof, afstemming van gezinsleven en werk, 
rechtvaardige beloning en loopbaanmogelijkheden hebben een invloed op het welbevinden van de werknemers. 
Het gaat om plezier in het werk, betrokkenheid bij het bedrijf en herstelbehoefte. Afdankingen in een 
bedrijf doen het onzekerheidsgevoel over de tewerkstelling toenemen en het plezier en de betrokkenheid dalen. 
Een goede communicatiestrategie kan de minder gunstige invloed afremmen. 
 
Deeltijds werken is gunstig voor de afstemming werk en gezin, maar op zich onvoldoende om een belangrijke 
invloed uit te oefenen op de welzijnsfactoren. Overuren hebben een negatieve invloed op het privé-leven, maar 
er is geen sterke relatie met welzijnsfactoren. Hoe meer verlof men zelf mag kiezen, hoe beter de afstemming 
met het gezin, hoe groter het plezier in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf, en hoe kleiner de 
herstelbehoefte. De hypothese wordt bevestigd dat een ongunstige afstemming tussen gezin en werk de 
welzijnsfactoren negatief beïnvloedt. 
 
Premiestelsels hebben niet altijd een invloed op het welzijn. Werknemers die regelmatig collega’s moeten 
vervangen zijn minder tevreden over hun loon en wanneer zij daarenboven onder een premiestelsel werken 
dat gebaseerd is op rendement, groeit het ongenoegen. 
 
Loopbaanmogelijkheden worden vooral bepaald door de aard van de functie. Organisatorische maatregelen 
zoals teamwerk hebben hierop geen significante invloed. 
 

4.5 Samenvatting 
 
De arbeidsbelasting wordt mee bepaald door de aard van de functies, zo hebben leidinggevenden een 
zwaardere geestelijke belasting. Een zwaardere lichamelijke belasting gaat samen met een grotere 
herstelbehoefte. De machines en de informatica hebben een invloed op de belasting, afhankelijk van de 
manier waarop de werkposten samengesteld en de randvoorwaarden van de informatisering uitgewerkt zijn. 
Normtijden en rendement vragen een gepaste omkadering, vooral de keuze voor rendement boven kwaliteit 
doet de belasting toenemen. Bandwerkers hebben doorgaans een zwaardere arbeidsbelasting.  
 
De arbeidsinhoud vertoont grote verschillen tussen de functies en dat bepaalt meteen de afwisseling en 
leermogelijkheden. Er zijn geen verbanden tussen de functies met de welzijnsfactoren plezier in het werk en 
betrokkenheid bij het bedrijf. Multi-inzetbaarheid betekent geen functieverrijking, polyvalentie en teamwerk 
is dat wel. 
 
De arbeidsrelaties worden in belangrijke mate bepaald door de relaties met de leidinggevenden en hebben 
vooral een sterke invloed op het plezier in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf. Informatie, 
communicatie en duidelijke werkopdrachten hebben een positieve invloed op de relaties. De leidinggevende 
capaciteiten spelen hierbij een belangrijke rol. Teamwerk en een rijke job-inhoud hebben ook een gunstige 
invloed op de relaties. 
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De arbeidsvoorwaarden hebben een belangrijke invloed op het plezier in het werk, de betrokkenheid bij het 
bedrijf. Ongunstige arbeidstijden of een minder goede afstemming tussen gezin en werk hebben een negatieve 
invloed. Vooral mensen die dikwijls collega’s moeten vervangen voelen zich minder tevreden over het loon en 
dat weegt op het welzijn. 
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5. DE DROOMFABRIEK 
 
In voorgaande hoofdstukken is aangetoond dat arbeidsorganisatorische keuzen wel degelijk 
een impact hebben op de arbeidsbeleving en het welzijn van de werknemers. De bedoeling 
van dit hoofdstuk is om een typologie te maken van virtuele bedrijven op basis van de 
organisatiekenmerken die door de werknemers aangeduid zijn. Van deze virtuele bedrijven, 
zeg maar groepen werknemers met dezelfde arbeidsorganisatorische kenmerken, kunnen 
dan belevings- en welzijnsscores berekend worden.  
 
Vooraf wordt nagegaan wat de invloed van de bedrijfsgrootte (paragraaf 5.1) en de 
subsector (paragraaf 5.2) is. Zijn gunstige organisaties op vlak van arbeidsbeleving en 
welzijn vooral grote bedrijven of vooral bedrijven uit de bovenkleding? Of zijn eventuele 
verschillen naar grootte en subsector juist te wijten aan verschillen in arbeidsorganisatie? Bij 
arbeidsorganisatie (paragraaf 5.3) gaat het om de keuzes teamwerk of bandwerk, stijl van 
leiderschap, machines, polyvalente of multi-inzetbare werknemers enz. Op basis van de al 
dan niet aanwezige ‘gunstige’ arbeidsorganisatorische kenmerken kunnen groepen van 
werknemers gevormd worden die werken in zeer gunstige arbeidsorganisatorische 
omstandigheden, gemiddeld gunstige en minder gunstige. Zo worden 3 soorten virtuele 
bedrijven onderscheiden: de koplopers, het peloton en de staartbedrijven. De droomfabriek 
(paragraaf 5.4) is een koploper waar de kwaliteit van de arbeid en het welzijn van de 
werknemers beduidend gunstiger zijn. 
 
Tot slot (paragraaf 5.5) volgt een beschrijving van de organisatie- en welzijnskenmerken 
van de bedrijven in de casestudies. 
 

5.1 Bedrijfsgrootte 
 
Zo goed als alle belevings- en welzijnsvariabelen scoren significant verschillend voor 
werknemers in grote en in kleine bedrijven. Werknemers in kleine bedrijven scoren meestal 
gunstiger. Dit doet vermoeden dat er negatieve ‘schaal’-effecten spelen en grote bedrijven 
het moeilijker hebben om ‘welzijn’ bij de arbeid te garanderen. Er zijn sterk significante 
verschillen tussen werknemers uit bedrijven met minder de 10 werknemers, bedrijven met 
10 tot 49 werknemers, bedrijven met 50 tot 99 werknemers en bedrijven met meer dan 100 
werknemers. 
 
Onderstaande grafiek is de welzijnsroos voor de werknemers in bedrijven met minder dan 
100 werknemers in vergelijking met de werknemers in bedrijven met meer dan 100 
werknemers. In bijlage 13 vindt u de rapportering van de correlaties en verschillen op de 
VBBA-schalen tussen grote en kleine bedrijven. Bijlage 13: Vergelijking VBBA-
rapportering tussen grote en kleine bedrijven. 
 



Welzijn in de confectie.  Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie 

 

172. 

KMO’s doen het op één factor na meestal beter dan grote bedrijven wat de arbeidsbeleving 
van hun medewerkers betreft. De KMO-bedrijven in deze sector zijn de kleinere 
confectioneurs met maximaal 100 werknemers. 
 

Figuur 23: welzijnsprofiel van de confectiearbeid(st)ers in KMO’s 

 
Persoongebonden verschillen kunnen een rol spelen in de mate dat de 
werknemerspopulatie in kleine bedrijven significant zou verschillen van deze in grote 
bedrijven. De arbeid(st)ers in de KMO-bedrijven in de confectie verschillen inderdaad 
significant op het vlak van leeftijd, geslacht, functies. 
 
Leeftijd werkt ongunstig in op de arbeidsbeleving en het welzijn in de mate dat de 
arbeidsbelasting als hoger ervaren wordt en ook de herstelbehoefte toeneemt met de 
leeftijd. Het feit dat in KMO’s significant meer oudere werknemers werken zou betekenen 
dat de arbeidsbeleving en het welzijn eerder ongunstig beïnvloed worden. De resultaten 
spreken dit evenwel tegen. Niettegenstaande de relatief oudere werknemers kennen zij toch 
een meer gunstige arbeidsbeleving en welzijn.  
 

Welzijnsroos Confectie KMO
cirkel = gemiddelde grote bedrijven > 100 werknemers in de confectie  /  buiten cirkel = gunstiger dan gemiddeld
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Tabel 133: leeftijdsverdeling naar bedrijfsgrootte 

Leeftijd in tien jaar Totaal
  Minder dan 

20
Twintigers Dertigers Veertigers Vijftigers Zestig+

Minder dan 10 
werknemers 

51 160 162 88 3 464

  11,0% 34,5% 34,9% 19,0% ,6% 100,0%
Van 10 tot 49 
werknemers 

7 200 516 573 185 1 1482

  ,5% 13,5% 34,8% 38,7% 12,5% ,1% 100,0%
Van 50 tot 99 
werknemers 

4 66 172 161 65 468

  ,9% 14,1% 36,8% 34,4% 13,9% 100,0%
100 of meer 
werknemers 

6 164 352 328 86 936

  ,6% 17,5% 37,6% 35,0% 9,2% 100,0%
Totaal  17 481 1200 1224 424 4 3350
  ,5% 14,4% 35,8% 36,5% 12,7% ,1% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .08 

 
Een ander belangrijk verschil tussen werknemers van KMO’s en van grote bedrijven is de 
verhouding man/vrouw. Mannen scoren meer gunstig dan vrouwen, maar hun aandeel in 
kleine bedrijven is relatief gezien beperkter. Dus opnieuw niettegenstaande minder 
mannen, toch een meer gunstig profiel. 
 

Tabel 134: genderverschillen naar bedrijfsgrootte 

Wat is uw geslacht? Totaal
  Vrouw Man
Minder dan 10 werknemers 424 35 459
  92,4% 7,6% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 1376 89 1465
  93,9% 6,1% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 423 39 462
  91,6% 8,4% 100,0%
100 of meer werknemers 783 145 928
  84,4% 15,6% 100,0%
  3006 308 3314
  90,7% 9,3% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .13 

 
Tenslotte zijn er ook nog de verschillen in functies. De vergelijking wordt eerst gemaakt 
tussen stiksters en andere arbeid(st)ers omdat de stiksters toch de grootste groep vormen. 
Er is ook een groter aandeel aan stiksters in kleine bedrijven en dat is de functie die op 
geestelijke, emotionele en lichamelijke belasting na, minder gunstig scoort dan de andere 
functies. Dus opnieuw, niettegenstaande meer stiksters met een relatief minder gunstige 
score, toch een meer gunstig profiel in de KMO. 
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Tabel 135: aandeel stiksters naar bedrijfsgrootte 

Stiksters en overige Totaal
  Overige arbeid(st)ers Stiksters
Minder dan 10 werknemers 168 216 384
  43,8% 56,3% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 667 658 1325
  50,3% 49,7% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 199 218 417
  47,7% 52,3% 100,0%
100 of meer werknemers 487 293 780
  62,4% 37,6% 100,0%
  1521 1385 2906
  52,3% 47,7% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .13 

 
Een andere vergelijking is de samenstelling van het personeelsbestand op vlak van 
productievoorbereidende en eigenlijke productietaken. Heeft men relatief gezien minder 
werknemers in de productontwikkeling, waardoor de minder gunstige scores van de 
werknemers in de productie zwaarder doorwegen? Nee, dit is niet zo. Telkens werken om 
en bij de 10% van de respondenten in de afdelingen productieontwerp en er zijn geen 
significante verschillen. 
 
Besluit: op basis van het profiel van de werknemers zouden minder gunstige belevings- en welzijnsfactoren 
moeten gevonden worden in kleine bedrijven, maar dat is dus niet zo. De verschillen kunnen dus te maken 
hebben met de arbeidsorganisatorische kenmerken van de kleine bedrijven in vergelijking met de grote. 
 
Organisatiekenmerken die minder gunstig zijn voor de arbeidsbeleving zijn: de 
machinecombinaties aan de werkposten, de informatisering, polyvalentie versus multi-
inzetbaarheid, bandwerk versus teamwerk, de rol van de direct leidinggevenden, normtijden 
en toleranties, kwaliteit versus rendement, kwaliteitscontrole en herstellen van fouten, 
opleidingen en duidelijke werkopdrachten, overuren, afstemming werk en gezin.  
 
Eerst worden de resultaten van de arbeidsbeleving geanalyseerd, daarna de 
arbeidsorganisatorische verschillen.  
 

5.1.1 Arbeidsbelasting 
 
Alle factoren van de arbeidsbelasting nemen lineair toe met de bedrijfsgrootte. 
 
Hoe groter het bedrijf, hoe hoger het werktempo en de geestelijke, emotionele en 
lichamelijke belasting ervaren worden. 
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Figuur 24: arbeidsbelasting naar grootte van de onderneming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kans om in gevaarlijke situaties te werken neemt toe met de grootte van de 
onderneming. 
 

Tabel 136: gevaarlijke situaties naar bedrijfsgrootte 

Bedrijfsgrootte Werkt u geregeld in gevaarlijke 
situaties in deze vestiging? 

Totaal

  Neen Ja 
Minder dan 10 werknemers 399 34 433
  92,1% 7,9% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 1271 151 1422
  89,4% 10,6% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 408 47 455
  89,7% 10,3% 100,0%
100 of meer werknemers 767 124 891
  86,1% 13,9% 100,0%
Totaal 2845 356 3201
  88,9% 11,1% 100,0%
 

5.1.2 Arbeidsinhoud 
 
Gemiddeld genomen worden de factoren van de arbeidsinhoud minder gunstig naarmate 
de grootte van het bedrijf toeneemt. 
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Figuur 25: arbeidsinhoud naar grootte van de onderneming 

 
Afwisseling, leermogelijkheden, zelfstandigheid en inspraak nemen af naarmate de 
werknemers in grotere bedrijven werken.  
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5.1.3 Arbeidsrelaties 
 
De figuur is duidelijk, hoe groter het bedrijf hoe minder gunstig de arbeidsrelaties en 
communicatie. 
 

Figuur 26: arbeidsrelaties naar grootte van de onderneming 

 
Zowel de relaties met collega’s als deze met de leidinggevenden zijn minder goed in grotere 
bedrijven en de communicatie is er minder duidelijk. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van 
de werkopdrachten. 
 

Tabel 137: duidelijkheid van de werkopdrachten naar bedrijfsgrootte 

Zijn de werkopdrachten duidelijk? Totaal
  Nooit Soms Meestal Altijd
Minder dan 10 werknemers 2 41 205 214 462
  ,4% 8,9% 44,4% 46,3% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 19 177 773 504 1473
  1,3% 12,0% 52,5% 34,2% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 2 67 268 127 464
  ,4% 14,4% 57,8% 27,4% 100,0%
100 of meer werknemers 4 188 523 210 925
  ,4% 20,3% 56,5% 22,7% 100,0%
  27 473 1769 1055 3324
  ,8% 14,2% 53,2% 31,7% 100,0%
Significant .001, Spearman’s rho .17 
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5.1.4 Arbeidsvoorwaarden 
 
In grote bedrijven voelen werknemers zich minder werkzeker dan in kleine bedrijven. 
 

Figuur 27: toekomstonzekerheid naar grootte van de onderneming 

 
De afstemming tussen werk en gezin en het loon worden meer gewaardeerd door de 
werknemers in kleine bedrijven. 
 

Tabel 138: afstemming werk en privé-leven naar grootte van de onderneming 

Bestaan er mogelijkheden voor u om te werken op uren die passen bij uw privé-
leven? 

Totaal

  Nooit Soms Vaak Altijd
Minder dan 10 werknemers 228 92 53 73 446
  51,1% 20,6% 11,9% 16,4% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 1078 199 93 68 1438
  75,0% 13,8% 6,5% 4,7% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 334 65 26 30 455
  73,4% 14,3% 5,7% 6,6% 100,0%
100 of meer werknemers 618 157 59 66 900
  68,7% 17,4% 6,6% 7,3% 100,0%
  2258 513 231 237 3239
  69,7% 15,8% 7,1% 7,3% 100,0%
Significant .001, Spearman’s rho .07 
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Tabel 139: perceptie van lonen naar grootte van de onderneming 

Vindt u dat u rechtvaardig betaald wordt in vergelijking met anderen op uw afdeling? Totaal
  Nooit Soms Vaak Altijd
Minder dan 10 werknemers 77 107 60 181 425
  18,1% 25,2% 14,1% 42,6% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 362 371 213 447 1393
  26,0% 26,6% 15,3% 32,1% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 129 152 55 112 448
  28,8% 33,9% 12,3% 25,0% 100,0%
100 of meer werknemers 296 259 135 197 887
  33,4% 29,2% 15,2% 22,2% 100,0%
  864 889 463 937 3153
  27,4% 28,2% 14,7% 29,7% 100,0%
Significant .001, Spearman’s rho .15 

 
De werknemers uit de KMO’s hebben wel minder mogelijkheden dan hun collega’s om 
vakantie op te nemen wanneer ze dat willen dan hun collega’s in de grotere bedrijven. 
 

Tabel 140: keuze van vakantiedagen naar grootte van de onderneming 

Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt? Totaal
  Nooit Soms Vaak Altijd
Minder dan 10 werknemers 140 129 94 91 454
  30,8% 28,4% 20,7% 20,0% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 542 522 230 157 1451
  37,4% 36,0% 15,9% 10,8% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 128 174 88 70 460
  27,8% 37,8% 19,1% 15,2% 100,0%
100 of meer werknemers 146 299 236 239 920
  15,9% 32,5% 25,7% 26,0% 100,0%
 Totaal  956 1124 648 557 3285
  29,1% 34,2% 19,7% 17,0% 100,0%
Significant .001, Spearman’s rho .18 
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5.1.5 Welzijn in kleine en grote bedrijven 
 
Arbeid(st)ers in KMO’s rapporteren een meer gunstige beoordeling van het welzijn. 
 

Figuur 28: welzijn naar grootte van het bedrijf 

 
De betrokkenheid en het plezier daalt naarmate men in een groter bedrijf tewerkgesteld is. 
De herstelbehoefte, het piekeren en de gezondheidsklachten nemen toe. 
 
Het ligt dan ook in de lijn van de verwachtingen dat de verloopintentie groter is in grote 
bedrijven.  
 

Tabel 141: verloopintentie naar grootte van het bedrijf 

Heeft u de afgelopen 5 jaar actief uitgekeken naar een andere job? Totaal
  Neen Ja
Minder dan 10 werknemers 407 55 462
  88,1% 11,9% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 1210 255 1465
  82,6% 17,4% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 383 77 460
  83,3% 16,7% 100,0%
100 of meer werknemers 745 176 921
  80,9% 19,1% 100,0%
  2745 563 3308
  83,0% 17,0% 100,0%
Significant .001, Spearman’s rho .18 
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In een volgende paragraaf worden de mogelijk arbeidsorganisatorische verschillen tussen 
grote en kleine bedrijven geanalyseerd teneinde een verklaring te vinden voor de verschillen 
in arbeidsbeleving en welzijn tussen grote en kleine bedrijven.  
 

5.1.6 Organisatieverschillen tussen grote en kleine bedrijven 
 
De vraag is welke arbeidsorganisatorische verschillen eventueel verantwoordelijk zijn voor 
de verschillen in arbeidsbeleving en welzijn. De arbeidsorganisatorische kenmerken worden 
besproken zoals in hoofdstuk 4. 
 
De hypothese is dat de negatief werkende organisatorische kenmerken voor de beleving 
van de arbeid relatief meer voorkomen in grote bedrijven. 
 

5.1.6.1 De machines 
 
Vooral de werkposten met uitsluitend éénnaald en/of tweenaald machines of de 
werkposten met 5 of meer soorten machines samen, vertonen meestal een zwaardere 
arbeidsbelasting. Enkel de stiksters worden weerhouden, maar zij vormen ook de grootste 
groep en wegen dus door in de vergelijking. Komen deze combinaties meer voor in grotere 
bedrijven? 
 

Tabel 142: machinecombinaties naar grootte van het bedrijf voor de functie van 

stikster 

Zes meest voorkomende combinaties Totaal
  Éénnaald 

machines
Éénnaald 

en 
tweenaald 
machines

Éénnaald 
en 

overlock 
machines

Éénnaald, 
tweenaald 

en overlock 
machines

Éénnaald, 
overlock en 

andere 
machines

Éénnaald, 
tweenaald, 

overlock, 
safety en 

andere 
machines 

< 10 
werknemers 

34 11 39 29 26 11 150

  22,7% 7,3% 26,0% 19,3% 17,3% 7,3% 100,0%
Van 10 tot 
49 
werknemers 

156 55 84 65 26 29 415

  37,6% 13,3% 20,2% 15,7% 6,3% 7,0% 100,0%
Van 50 tot 
99 
werknemers 

50 25 17 17 9 10 128

  39,1% 19,5% 13,3% 13,3% 7,0% 7,8% 100,0%
100 of meer 
werknemers 

60 20 19 18 12 38 167

  35,9% 12,0% 11,4% 10,8% 7,2% 22,8% 100,0%
Totaal  300 111 159 129 73 88 860
  34,9% 12,9% 18,5% 15,0% 8,5% 10,2% 100,0%
Correlatie is sign. .00, Cramér’s V = .18 
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Het feit dat de meest belastende combinaties méér voorkomen in grote dan in kleine 
bedrijven verklaart mee de meer ongunstige score van arbeidsbelasting.  
Ook voor de taakinhoud zijn vooral de één- en de tweenaald machines minder gunstig, wat 
ook de minder gunstige score voor de grotere bedrijven verklaart wat betreft taakinhoud. 
 
De andere arbeidsbelevingsfactoren geven geen belangrijke verschillen naar 
machinecombinatie. 
 
Van de welzijnsfactoren is vooral de herstelbehoefte groter bij één- en tweenaald machines. 
Een verklaring voor het feit dat grote bedrijven minder goed scoren door hun specifieke 
samenstelling van machinepark. 
 

5.1.6.2 De informatica 
 
Het registreren van de handelingen door de stikster zelf of door een centraal 
opvolgingssysteem maakt dat voor de stiksters de arbeidsbelasting en de herstelbehoefte 
toeneemt, vooral wanneer dit de stiksters nerveus maakt. Is de informatisering verder 
doorgedrongen in grote bedrijven dan in KMO’s en maakt dat de stiksters in grote 
bedrijven misschien meer nerveus? 
 

Tabel 143: gebruik van de computer naar grootte van het bedrijf voor de functie van 

stikster 

Effect van de computer Totaal
  Geen computer Ondersteuning Nerveus
Minder dan 10 werknemers 195 3 1 199
  98,0% 1,5% ,5% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 521 27 61 609
  85,6% 4,4% 10,0% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 105 37 57 199
  52,8% 18,6% 28,6% 100,0%
100 of meer werknemers 172 38 46 256
  67,2% 14,8% 18,0% 100,0%
  993 105 165 1263
  78,6% 8,3% 13,1% 100,0%
Correlatie is sign. .00, Cramér’s V = .25 

 
In grote bedrijven is de informatisering verder gevorderd en meer mensen worden er 
nerveus van, met uitzondering van de grootste bedrijven waar de computer relatief minder 
gebruikt wordt dan in de bedrijven met 50 tot 99 werknemers. 
 
De informatisering is inderdaad een organisatiekenmerk dat de grotere arbeidsbelasting in 
grotere bedrijven kan verklaren. 
 
In situaties waar mensen nerveus worden van de computer ligt ook de arbeidsinhoud 
minder gunstig. Deze situatie komt zo goed als niet voor in KMO’s, gezien de zeer lage 
graad van informatisering. 
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De invloed op de arbeidsrelaties is gelijklopend. Werknemers die zenuwachtig worden van 
het gebruik van de computer rapporteren minder goede relaties met collega’s en 
leidinggevenden. Daarom opnieuw een minder gunstige situatie voor de grotere bedrijven. 
 

Tabel 144: gebruik van de computer en relaties voor de functie van stikster 

Effect computer Relatie met collega's Relatie met directe 
leiding

Communicatie

Niet van toepassing Gemiddelde 74,74 70,27 40,05
  N 923 942 951
Ondersteuning Gemiddelde 75,41 70,41 44,47
  N 97 99 101
Maakt mij eerder nerveus Gemiddelde 69,11 63,14 34,85
  N 150 150 159
Totaal Gemiddelde 74,07 69,38 39,74
  N 1170 1191 1211
Significant .001, Spearman’s rho +/- .10 

 
Ook voor de beleving van de arbeidsvoorwaarden en de welzijnsfactoren zijn er 
gelijkaardige verbanden. 
 
5.1.6.3 Planningsproblemen: multi-inzetbaarheid en overuren 
 
Planningsproblemen moeten veelal opgelost worden met kunst en vliegwerk, multi-
inzetbaarheid van de medewerkers en onverwachte overuren zijn daar meestal symptomen 
van. Meer structureel lost men planning op door polyvalentie en eventueel een 
overeenkomst met betrekking tot seizoensgebonden overuren. Uit de survey blijkt dat 
multi-inzetbaarheid en onverwachte overuren de arbeidsbelasting opdrijven. Komen zij 
meer voor in grote bedrijven? 
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Tabel 145: grootte van het bedrijf, multi-inzetbaarheid en overuren 

 Moet u naast deze 
functie ook regelmatig 
collega's vervangen in 
andere functies? 

Overuren en aard ervan 

  Neen Ja Geen overuren Structurele 
overuren 

Onaangekondigde 
overuren 

Minder dan 10 
werknemers 

277 152 374 29 50 

  64,6% 35,4% 82,6% 6,4% 11,0% 
Van 10 tot 49 
werknemers 

818 611 1037 128 280 

  57,2% 42,8% 71,8% 8,9% 19,4% 
Van 50 tot 99 
werknemers 

275 175 328 51 84 

  61,1% 38,9% 70,8% 11,0% 18,1% 
100 of meer 
werknemers 

492 395 457 165 277 

  55,5% 44,5% 50,8% 18,4% 30,8% 
  1862 1333 2196 373 691 
  58,3% 41,7% 67,4% 11,4% 21,2% 

Correlatie is sign. .05 en Cramér’s V .06 en .16 

 
Zowel de multi-inzetbaarheid als de overuren komen meer voor in grotere bedrijven en 
wegen hierdoor op de arbeidsbelasting in de grote bedrijven meer dan in de kleine 
bedrijven. Op de arbeidsinhoud hebben beide factoren weinig invloed. 
 
Overuren en multi-inzetbaarheid zijn wel minder gunstig voor de relaties en de 
welzijnsfactoren. Dus ook hier een objectief argument voor het verschil tussen grote en 
kleine bedrijven. 
 
5.1.6.4 Multi-inzetbaarheid en polyvalentie 
 
Polyvalentie heeft een positieve invloed op de afwisseling in het werk. Werken er in grote 
bedrijven minder werknemers als polyvalente krachten? Het gaat hier enkel over stiksters, 
gezien alleen aan hen gevraagd werd aan hoeveel werkposten zij tewerkgesteld waren. 
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Tabel 146: grootte van het bedrijf en polyvalentie voor de functie van stikster 

Aan hoeveel verschillende werkposten wordt u nu ingezet? Totaal
  1 

werkpost
2 

werkposten
3 

werkposten
4 

werkposten
5 of meer 

werkposten
Minder dan 10 
werknemers 

54 28 43 18 35 178

  30,3% 15,7% 24,2% 10,1% 19,7% 100,0%
Van 10 tot 49 
werknemers 

241 115 97 40 82 575

  41,9% 20,0% 16,9% 7,0% 14,3% 100,0%
Van 50 tot 99 
werknemers 

58 45 41 18 35 197

  29,4% 22,8% 20,8% 9,1% 17,8% 100,0%
100 of meer 
werknemers 

87 55 46 14 49 251

  34,7% 21,9% 18,3% 5,6% 19,5% 100,0%
Totaal  440 243 227 90 201 1201
  36,6% 20,2% 18,9% 7,5% 16,7% 100,0%
Sign. Op .05, Cramér’s V .08 

 
Er zijn inderdaad minder polyvalente stiksters in de grote dan in de kleine bedrijven. Het 
verschil is niet gigantisch groot, maar samen met andere arbeidsorganisatorische 
kenmerken kan dit de minder gunstige score voor arbeidsinhoud in grote bedrijven 
verklaren. Voor de andere belevingsfactoren is de invloed beperkt. De betrokkenheid 
neemt met meerdere werkposten toe en de herstelbehoefte stijgt niet lineair met het aantal 
werkposten. Kortom meerdere werkposten is eerder een voordeel dan een nadeel en 
daardoor wordt de meer gunstige arbeidsbeleving en welzijn in kleine bedrijven opnieuw 
verklaard met meer gunstige arbeidsorganisatorische keuzen. 
 

5.1.6.5 Band en teamwerk 
 
Vooral bandwerk weegt ongunstig op de arbeidsbelasting. 
 

Tabel 147: grootte van het bedrijf en band of teamwerk 

  Samenwerken met anderen Totaal
  Individueel Bandwerk Teamwerk
Minder dan 10 werknemers 334 8 106 448
  74,6% 1,8% 23,7% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 923 125 386 1434
  64,4% 8,7% 26,9% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 262 83 113 458
  57,2% 18,1% 24,7% 100,0%
100 of meer werknemers 536 160 191 887
  60,4% 18,0% 21,5% 100,0%
Totaal 2055 376 796 3227
  63,7% 11,7% 24,7% 100,0%
Significant .001, Cramér’s V .13 

 
Bandwerk komt significant meer voor in grote bedrijven en is dus mee verantwoordelijk 
voor de minder gunstige arbeidsbelasting, arbeidsinhoud, arbeidsrelaties en welzijn. 
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5.1.6.6 De rol van de leidinggevende 
 
Een zwak leiderschap van de direct leidinggevenden gaat significant samen met een hogere 
arbeidsbelasting, een minder gunstige arbeidsinhoud en minder goede relaties. Een zwak 
leiderschap wordt gekenmerkt door een gebrek aan overleg met de werknemers en het 
ontbreken van de mogelijkheid om problemen te bespreken. Om de verschillen duidelijk te 
maken gaat het hier maar om één functie. Stiksters zien de bandleidsters als de direct 
leidinggevenden. 
 

Tabel 148: grootte van het bedr ijf en leiderschap voor de functie van stikster 

Leiderschap van direct leidinggevenden Totaal
  Zwak leiderschap Sterk leiderschap
Minder dan 10 werknemers 109 96 205
  53,2% 46,8% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 456 173 629
  72,5% 27,5% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 149 62 211
  70,6% 29,4% 100,0%
100 of meer werknemers 223 57 280
  79,6% 20,4% 100,0%
totaal 937 388 1325
  70,7% 29,3% 100,0%
Significant .001, Spearman’s rho .15 

 
Een mogelijke verklaring kan worden gezocht in de opleiding van de bandleidsters. 
Bandleidsters zijn gemiddeld genomen minder goed opgeleid dan bijvoorbeeld de stiksters 
en daar ligt wellicht de oorzaak van relatief zwak leiderschap. Zijn bandleidsters in grote 
bedrijven minder goed opgeleid dan hun collega’s in KMO’s? 
 

Tabel 149: grootte van het bedrijf en opleiding voor de functie van bandleidster 

Krijgt u voldoende opleiding of informatie bij nieuwe machines of opdrachten? Totaal
  Neen Ja, soms Ja, meestal Ja, altijd
Minder dan 10 
werknemers 

2 3 5

  40,0% 60,0% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 2 4 13 7 26
  7,7% 15,4% 50,0% 26,9% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 2 1 4 4 11
  18,2% 9,1% 36,4% 36,4% 100,0%
100 of meer werknemers 6 9 6 4 25
  24,0% 36,0% 24,0% 16,0% 100,0%
Totaal  10 16 26 15 67
  14,9% 23,9% 38,8% 22,4% 100,0%
Significant .05, Spearman’s rho .23 

 
Bovenstaande bevestigt duidelijk dat bandleidsters in grote bedrijven zich minder goed 
opgeleid voelen. 
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5.1.6.7 Normtijden 
 
Normtijden verhogen vooral het werktempo, ook als gekend is hoe ze worden vastgelegd. 
 

Tabel 150: grootte van het bedrijf en normtijden voor de functie van stikster 

  Normtijden Totaal
  Normtijden niet 

gekend
Normtijden gekend 

maar niet hoe ze 
zijn vastgelegd

Normtijden gekend en 
ook hoe ze zijn 

vastgelegd
Minder dan 10 
werknemers 

146 6 31 183

  79,8% 3,3% 16,9% 100,0%
Van 10 tot 49 
werknemers 

434 48 97 579

  75,0% 8,3% 16,8% 100,0%
Van 50 tot 99 
werknemers 

108 27 64 199

  54,3% 13,6% 32,2% 100,0%
100 of meer 
werknemers 

123 37 100 260

  47,3% 14,2% 38,5% 100,0%
  811 118 292 1221
  66,4% 9,7% 23,9% 100,0%
Significant .001, Spearman’s rho .26 

 
Normtijden worden meer gebruikt in grote bedrijven en kunnen dus een element zijn in de 
zwaardere arbeidsbelasting in grote bedrijven.  
 

5.1.6.8 Rendementsnormen en kwaliteit en herstellingen 
 
Prioriteit moeten geven aan rendement, zeg maar snelheid boven kwaliteit, niet zelf de 
kwaliteitscontrole mogen doen en geen extra tijd krijgen om fouten te herstellen is 
ongunstig voor de arbeidsbelasting en voor de herstelbehoefte. Kiezen voor kwaliteit, zelf 
kwaliteitscontrole doen en extra tijd krijgen om fouten te herstellen werken positief, en niet 
alleen op de arbeidsbelasting, maar ook op de relaties, het plezier in het werk en de 
betrokkenheid bij het bedrijf. 
 
Komen deze zaken meer voor in grote bedrijven? Deze gegevens werden enkel gevraagd 
aan de stiksters. 
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Tabel 151: grootte van het bedrijf, kwaliteit en rendement voor de functie van 

stikster 

Keuze tussen kwaliteit en snelheid, steeds duidelijk wat? Totaal 
  Snelheid Beide Kwaliteit  
Minder dan 10 werknemers 14 100 91 205 
  6,8% 48,8% 44,4% 100,0% 
Van 10 tot 49 werknemers 65 413 153 631 
  10,3% 65,5% 24,2% 100,0% 
Van 50 tot 99 werknemers 17 132 65 214 
  7,9% 61,7% 30,4% 100,0% 
100 of meer werknemers 12 194 73 279 
  4,3% 69,5% 26,2% 100,0% 
  108 839 382 1329 
  8,1% 63,1% 28,7% 100,0% 
Significant .05, Spearman’s rho .05 

 
Kwaliteitsbewaking staat dus significant meer voorop in kleine bedrijven en werknemers 
mogen daar ook meer zelf de controle doen. 
 

Tabel 152: grootte van het bedrijf en kwaliteitscontrole voor de functie van stikster 

Doet u meestal de kwaliteitscontrole van het product? Totaal
  Neen, nooit Ja, soms Ja, meestal Ja, altijd
Minder dan 10 werknemers 35 34 52 83 204
  17,2% 16,7% 25,5% 40,7% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 170 145 147 166 628
  27,1% 23,1% 23,4% 26,4% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 37 61 61 51 210
  17,6% 29,0% 29,0% 24,3% 100,0%
100 of meer werknemers 85 77 58 58 278
  30,6% 27,7% 20,9% 20,9% 100,0%
  327 317 318 358 1320
  24,8% 24,0% 24,1% 27,1% 100,0%
Significant .001, Spearman’s rho .12 

 
Tenslotte is de situatie ook op het vlak van fouten herstellen minder gunstig in grote 
bedrijven. Men krijgt minder extra tijd om de fouten te herstellen.  
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Tabel 153: grootte van het bedrijf en fouten herstellen voor de functie van stikster 

Herstelt u zelf uw eventuele fouten en krijgt u daar al dan niet tijd voor? Totaal
  Neen, ik herstel 

geen fouten
Ja, maar ik krijg daar 

geen tijd voor
Ja, en ik krijg daar 

extra tijd voor
Minder dan 10 
werknemers 

9 43 155 207

  4,3% 20,8% 74,9% 100,0%
Van 10 tot 49 
werknemers 

48 247 338 633

  7,6% 39,0% 53,4% 100,0%
Van 50 tot 99 
werknemers 

15 130 71 216

  6,9% 60,2% 32,9% 100,0%
100 of meer 
werknemers 

8 219 54 281

  2,8% 77,9% 19,2% 100,0%
Totaal 80 639 618 1337
  6,0% 47,8% 46,2% 100,0%
Significant .001, Spearman’s rho .33 

 
Het besluit is duidelijk. De aandacht voor kwaliteit in de ruime zin van het woord speelt in 
het voordeel van de kleine bedrijven als het op kwaliteit van de arbeid aankomt. 
 

5.1.6.9 Toleranties 
 
Wanneer toleranties opgelegd worden dan rapporteren de werknemers een hoger 
arbeidsbelasting, zeker wanneer de tolerantiegrenzen niet altijd duidelijk zijn. 
 

Tabel 154: grootte van het bedrijf en tolerantiegrenzen voor de functie van stikster 

Duidelijke toleranties Totaal
  Geen toleranties 

opgelegd
Toleranties opgelegd 

en duidelijk
Toleranties opgelegd 

maar niet duidelijk
Minder dan 10 
werknemers 

100 89 3 192

  52,1% 46,4% 1,6% 100,0%
Van 10 tot 49 
werknemers 

212 312 63 587

  36,1% 53,2% 10,7% 100,0%
Van 50 tot 99 
werknemers 

57 123 13 193

  29,5% 63,7% 6,7% 100,0%
100 of meer 
werknemers 

32 183 43 258

  12,4% 70,9% 16,7% 100,0%
  401 707 122 1230
  32,6% 57,5% 9,9% 100,0%
Significant .001, Spearman’s rho .26. 

 
In grote bedrijven wordt meer met tolerantiegrenzen gewerkt en relatief gezien zijn deze 
voor meer mensen ook niet duidelijk. Dat verklaart mogelijks deels de minder gunstige 
score van de grote bedrijven. 
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Eenzelfde negatieve invloed gaat uit op de arbeidsrelaties, plezier in het werk en 
betrokkenheid bij het bedrijf. Tolerantiegrenzen opleggen is niet nadelig op zich, maar 
wanneer de grenzen of de nauwkeurigheid onduidelijk zijn, dan heeft dat een negatieve 
invloed. 
 
5.1.6.10 Opleiding en duidelijke werkopdrachten 
 
Tekorten in de opleiding en onduidelijke werkopdrachten maken dat de arbeidsbelasting 
hoger wordt of toch alvast hoger wordt ervaren. Bieden grote bedrijven minder 
opleidingen en zijn de werkopdrachten minder duidelijk? 
 

Tabel 155: grootte van het bedrijf en opleiding 

Krijgt u voldoende opleiding of informatie bij nieuwe machines of opdrachten? Totaal 
  Neen Ja, soms Ja, meestal Ja, altijd  
Minder dan 10 werknemers 59 69 122 198 448 
  13,2% 15,4% 27,2% 44,2% 100,0% 
Van 10 tot 49 werknemers 229 321 472 424 1446 
  15,8% 22,2% 32,6% 29,3% 100,0% 
Van 50 tot 99 werknemers 68 136 149 107 460 
  14,8% 29,6% 32,4% 23,3% 100,0% 
100 of meer werknemers 178 279 273 180 910 
  19,6% 30,7% 30,0% 19,8% 100,0% 
  534 805 1016 909 3264 
  16,4% 24,7% 31,1% 27,8% 100,0% 
Significant .001, Spearman’s rho .16 

 
Werknemers in kleine bedrijven voelen zich duidelijk meer voldoende opgeleid dan 
werknemers in grote bedrijven.  
 
En ook de opdrachten zijn relatief gezien duidelijker in kleine bedrijven. Beide factoren zijn 
dan ook mee verantwoordelijk voor een meer gunstige arbeidsbelasting in kleine bedrijven. 
 
Naast de gunstige invloed op het vlak van werkopdrachten en opleiding op de 
arbeidsbelasting is er ook een positief verband met de arbeidsinhoud en de arbeidsrelaties. 
Dus ook op deze punten scoren kleine bedrijven gunstiger. 
 

5.1.6.11 Staande of zittend werken 
 
Staande werken geeft de grootste arbeidsbelasting en herstelbehoefte. Afwisselend zittend 
en staand werken is gunstiger voor de arbeidsinhoud, het plezier in het werk en de 
betrokkenheid. 
 



De droomfabriek 

 

191. 

Tabel 156: grootte van het bedrijf, zittend of staand werken 

Hoe werkt u meestal? Totaal
  Zittend Staand Afwisselend 

zittend en staand 
Minder dan 10 werknemers 127 111 227 465
  27,3% 23,9% 48,8% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 544 506 428 1478
  36,8% 34,2% 29,0% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 170 150 149 469
  36,2% 32,0% 31,8% 100,0%
100 of meer werknemers 327 351 245 923
  35,4% 38,0% 26,5% 100,0%
Totaal  1168 1118 1049 3335
  35,0% 33,5% 31,5% 100,0%
Significant .001, Spearman’s rho .08 

 
De situatie is gunstiger voor de werknemers die werken in kleine bedrijven. In kleine 
bedrijven werken relatief gezien het grootste aandeel werknemers dat afwisselend zittend 
en staande werkt. 
 

5.1.6.12 Werkplaats en veiligheid 
 
Er zijn geen grote verschillen wat betreft gevaarlijke situaties waarin gewerkt moet worden, 
maar de kleine bedrijven wijken toch opnieuw af in de gunstige richting. 
 

Tabel 157: grootte van het bedrijf en gevaarlijke situaties 

Werkt u geregeld in gevaarlijke situaties in deze vestiging. Zo ja, welke? Totaal
  Neen Ja
Minder dan 10 werknemers 399 34 433
  92,1% 7,9% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 1271 151 1422
  89,4% 10,6% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 408 47 455
  89,7% 10,3% 100,0%
100 of meer werknemers 767 124 891
  86,1% 13,9% 100,0%
Totaal  2845 356 3201
  88,9% 11,1% 100,0%
Significant .001, Spearman’s rho .06 

 

5.1.6.13 Premiestelsels 
 
Bepaalde premiestelsels zorgen voor een verhoogde arbeidsbelasting, minder goede relaties, 
plezier in het werk en betrokkenheid bij het bedrijf. De vraag is dan ook of deze meer in 
grote dan in kleine bedrijven worden toegepast. 
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Tabel 158: grootte van het bedrijf en premies 

Krijgt u bovenop uw loon nog een premie? Totaal
  Neen Ja
Minder dan 10 werknemers 416 48 464
  89,7% 10,3% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 1300 181 1481
  87,8% 12,2% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 371 94 465
  79,8% 20,2% 100,0%
100 of meer werknemers 590 329 919
  64,2% 35,8% 100,0%
  2677 652 3329
  80,4% 19,6% 100,0%
Significant .001, Spearman’s rho .25 

 
Meer mensen in grote dan in kleine bedrijven krijgen een premie bovenop het loon, de 
minder gunstige invloed van premiestelsels weegt relatief gezien dus ook zwaarder voor de 
grotere bedrijven.  
 

5.1.7 Samenvatting 
 
De arbeidsbeleving van werknemers in grote bedrijven scoort significant minder gunstig dan deze van de 
werknemers in kleine bedrijven. De belangrijkste persoonsgebonden kenmerken die de arbeidsbeleving 
beïnvloeden kunnen hier onmogelijk een verklaring voor zijn. Integendeel, KMO’s werken met relatief 
gemiddeld iets oudere werknemers, met meer vrouwen en meer stiksters dan grote bedrijven. Dit zijn 
nochtans kenmerken die de arbeidsbeleving relatief ongunstig beïnvloeden. 
 
Niettegensta ande een minder gunstig typeprofiel van de werknemers in de KMO’s als het op arbeidsbeleving 
en welzijn aan komt, rapporteren werknemers in KMO’s een meer gunstige arbeidsbeleving en moeten de 
redenen hiervoor gezocht worden in de arbeidsorganisatie zelf. De vraag is of de minder gunstige 
arbeidsorganisatorische kenmerken eventueel meer voorkomen in grote dan in kleine bedrijven. 
 
Uit een vergelijking, van de arbeidsorganisatorische kenmerken van de grote met deze van de kleine 
bedrijven, blijkt dat de meest gunstige kenmerken significant meer voorkomen in kleine dan in grote 
bedrijven. Grote bedrijven cumuleren de minder gunstige kenmerken waardoor de globale score van de 
bedrijven met meer dan 100 werknemers inderdaad een minder gunstig beeld geeft van de arbeidsbeleving 
van de werknemers. 
 
Één- en tweenaald machines zijn significant meer arbeidsbelastend, bieden een minder gunstige functie-
inhoud en vragen een hogere herstelbehoefte. Deze machines worden significant meer gebruikt in grote 
bedrijven met meer dan 100 werknemers. 
 
Computergestuurde opvolging van de productie heeft een ongunstige invloed op de arbeidsbeleving wanneer 
mensen door het gebruik van de computer niet ondersteund maar eerder nerveus worden. Zowel de 
arbeidsbelasting, de arbeidsinhoud als de arbeidsrelaties scoren minder goed in de situaties waar werknemers 
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nerveus worden van de computeropvolging. Werknemers in grote bedrijven werken meer dan in kleine 
bedrijven met een computergestuurde opvolging en zij worden er ook relatief gezien meer nerveus van. 
 
Multi-inzetbaarheid en het gebruik van overuren, meestal om planningsproblemen op te lossen, hebben een 
significante negatieve invloed op de arbeidsbelasting, de relaties tussen de collega’s en met de hiërarchie en de 
welzijnsfactoren. Het zijn niet-structurele middelen om ad hoc oplossingen te bieden aan urgente problemen. 
Zowel multi-inzetbaarheid als overuren zijn managementinstrumenten die meer gebruikt worden in grote 
bedrijven. 
 
Polyvalentie is een meer gestructureerde manier om planningsproblemen preventief aan te pakken. 
Polyvalentie of het bedienen van meerdere werkposten leidt niet tot een hogere arbeidsbelasting of tot minder 
welzijn, maar wel tot een ruimere functie-inhoud. Deze verruiming komt minder voor in grote bedrijven 
waardoor ook de arbeidsinhoud minder gunstig scoort. 
 
Bandwerk is minder gunstig voor de arbeidsbelasting, de arbeidsinhoud, de arbeidsrelaties en het welzijn 
dan teamwerk. Grote bedrijven maken nog meer gebruik van bandwerk waardoor werknemers van grote 
bedrijven minder goed scoren. 
 
De bandleidster heeft een grote invloed op de arbeidsbeleving van de werknemers: de belasting, de inhoud en 
de relaties van het werk. Zwak leiderschap gaat samen met minder gunstige scores. Bandleidsters in grote 
bedrijven vertonen meer dan in kleine bedrijven een relatief zwak leiderschap. Bandleidsters voelen zich 
relatief gezien ook minder goed opgeleid in grote bedrijven, wat wellicht het zwak leiderschap mee verklaart. 
 
Normtijden verhogen de arbeidsbelasting en worden relatief gezien meer in grote bedrijven gebruikt. 
 
Rendement primeert in de grote bedrijven en heeft een negatieve invloed op de arbeidsbelasting, en de 
herstelbehoefte.  
 
De aandacht voor kwaliteitszorg ligt significant hoger in de kleine bedrijven en is beter voor de 
arbeidsbelasting, de relaties, het plezier in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf. 
 
Tolerantiegrenzen worden relatief gezien meer opgelegd in grote bedrijven en ze zijn daarenboven veelal 
minder duidelijk dan in kleine bedrijven. Vooral de relaties, het plezier in het werk en de betrokkenheid 
bij het bedrijf worden hierdoor minder gunstig beïnvloed. 
 
Opleidingen, of althans toch het gevoel van voldoende opgeleid te zijn, komt minder frequent voor in grote 
dan in kleine bedrijven. Hetzelfde geldt voor de duidelijkheid in de werkopdrachten. Hierdoor ligt de 
arbeidsbelasting groter in de grote bedrijven. 
 
Staand werken is vooral voor de arbeidsbelasting en de herstelbehoefte ongunstig. Staand werken komt meer 
voor in grote dan in kleine bedrijven. 
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De veiligheid of het risico om in gevaarlijke situaties te werken is significant verschillend in het nadeel van 
de grote bedrijven. 
 
Premiestelsels, ook al gaat het maar om een beperkt deel van de werknemers dat een premie behaalt, zorgen 
voor een verhoging van de arbeidsbelasting, minder goede relaties, plezier in het werk en betrokkenheid bij 
het bedrijf. Grote bedrijven maken meer dan kleine bedrijven gebruik van de mogelijkheid om bovenop het 
loon een premie te bekomen. 
 

5.2 Subsectoren 
 
De confectiesector wordt opgedeeld in de subsectoren lingerie, bovenkleding, werkkleding 
en niet-kleding of andere confectie. Niet-kleding of andere confectie bestaat uit 
interieurartikelen, tenten, kledingtoebehoren, enz. De confectie van autozetels is niet 
opgenomen in deze studie. 
 
De meeste belevings- en welzijnsfactoren vertonen een verband met de aard van de sector. 
In bijlage 14 en 15 vindt u een uitgebreid overzicht. Bijlage 14: verschillen tussen de 
sectoren. Bijlage 15: arbeidsbeleving en welzijn in de verschillende subsectoren. De hierna 
volgende grafieken geven een globaal overzicht.  
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Figuur 29: subsectoren, arbeidsbeleving en welzijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat er een significant verband bestaat tussen bedrijfsgrootte en subsector moet de 
correlatie tussen subsectoren en arbeidsbeleving en welzijn gecontroleerd worden voor 
grootte van het bedrijf. Dit om te vermijden dat verschillen tussen sectoren gecamoufleerd 
zouden worden door de invloed van de grootte van het bedrijf.  
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Tabel 159: subsectoren en bedrijfsgrootte 

Hoeveel mensen werken er in de vestiging waar u werkt? Totaal
  Minder dan 10 

werknemers 
Van 10 tot 49 
werknemers

Van 50 tot 99 
werknemers 

100 of meer 
werknemers

Lingerie 24 78 17 248 367
  6,5% 21,3% 4,6% 67,6% 100,0%
Bovenkledij 164 730 242 320 1456
  11,3% 50,1% 16,6% 22,0% 100,0%
Werkkledij 33 111 44 211 399
  8,3% 27,8% 11,0% 52,9% 100,0%
Niet-kleding en 
andere 

186 415 150 130 881

  21,1% 47,1% 17,0% 14,8% 100,0%
  407 1334 453 909 3103
  13,1% 43,0% 14,6% 29,3% 100,0%
Significant .001, Cramér’s V .24 

 
Vooral lingerie en werkkledij tellen meer werknemers in grote bedrijven. Grote bedrijven 
hebben zoals is aangetoond in vorig hoofdstuk relatief gezien minder goede scores dan 
gemiddeld. Het is een schaalnadeel omdat de arbeidsorganisatie moeilijker wordt met de 
bedrijfsgrootte. 
 
Na controle voor bedrijfsgrootte blijven er significante verschillen maar de correlaties zijn 
niet zo sterk, nl. < 15. Dikwijls zijn de gemiddelde scores voor een aantal subsectoren gelijk 
en maar voor 1 ervan verschillend. Hierdoor verdwijnt de significatie voor de factor 
subsector algemeen, maar 1 sector kan wel opmerkelijk verschillen. 
 
Persoonsgebonden factoren zoals leeftijd, geslacht en functies kunnen ook een rol spelen, 
Dus moet eerst nagegaan worden of de tewerkstelling op deze punten verschilt tussen de 
verschillende subsectoren. 
 
De lingeriesector en de niet-kleding hebben een significant jonger personeelsbestand. 
 

Tabel 160: subsector en leeftijdsverdeling 

Leeftijd in tien jaar Totaal
  Minder dan 20 Twintigers Dertigers Veertigers Vijftigers Zestig+
Lingerie 2 64 143 129 26 1 365
  ,5% 17,5% 39,2% 35,3% 7,1% ,3% 100,0%
Bovenkledij 8 152 486 606 218 1 1471
  ,5% 10,3% 33,0% 41,2% 14,8% ,1% 100,0%
Werkkledij 52 126 157 64 399
  13,0% 31,6% 39,3% 16,0% 100,0%
Niet-kleding en 
andere 

6 171 382 247 82 2 890

  ,7% 19,2% 42,9% 27,8% 9,2% ,2% 100,0%
  16 439 1137 1139 390 4 3125
  ,5% 14,0% 36,4% 36,4% 12,5% ,1% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .11 

 
De sector van de niet-kleding telt significant meer mannen. 
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Tabel 161: subsector en genderverschillen 

Wat is uw geslacht? Totaal
  Vrouw Man
Lingerie 350 15 365
  95,9% 4,1% 100,0%
Bovenkledij 1366 85 1451
  94,1% 5,9% 100,0%
Werkkledij 365 32 397
  91,9% 8,1% 100,0%
Niet-kleding en andere 746 134 880
  84,8% 15,2% 100,0%
  2827 266 3093
  91,4% 8,6% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .15 

 
Werkkledij en niet-kleding hebben significant meer stiksters in dienst. 
 

Tabel 162: subsector en tewerkstelling van stiksters 

Stiksters en overige Totaal
  Overige arbeid(st)ers Stiksters
Lingerie 182 140 322
  56,5% 43,5% 100,0%
Bovenkledij 734 609 1343
  54,7% 45,3% 100,0%
Werkkledij 184 183 367
  50,1% 49,9% 100,0%
Niet-kleding en andere 343 350 693
  49,5% 50,5% 100,0%
  1443 1282 2725
  53,0% 47,0% 100,0%
Cramér’s V sign. .05 en correlatie .05 

 
Leeftijd en geslacht spelen in het voordeel van vooral de niet-kleding en de lingerie, maar 
de niet-kleding heeft wel meer stiksters wat eerder zou wijzen op een grotere belasting. 
 
Besluit: de gunstige scores van de niet-kleding kan deels verklaard worden door een gunstig 
profiel van draagkracht van de werknemers. 
 
5.2.1 Arbeidsbelasting 
 
Het patroon van arbeidsbelasting verschilt weinig tussen de subsectoren werkkledij en 
bovenkledij. In de realiteit zijn de sectoren ook naar elkaar toe gegroeid. Ook de sector van 
de werkkledij is mode- en seizoengebonden en de series kunnen ook heel klein zijn. 
Werkkledij wordt ook technisch moeilijker door o.a. actuele eisen met betrekking tot 
veiligheid en comfort. 
 
Lingerie valt vooral op door de relatieve hoge geestelijke belasting. Geestelijke belasting 
wordt vooral veroorzaakt door normtijden en tolerantiegrenzen. Beide factoren komen 
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meer voor in de lingeriesector en het is duidelijk dat de tolerantiegrenzen scherper zijn voor 
het maken van lingerie dan voor werkkleding. 
 
De subsector van niet-kleding rapporteert een minder hoog werktempo, maar ook het 
hoogste percentage werknemers die in gevaarlijke situaties werken. Dit laatste kan verklaard 
worden door een relatief groter percentage snijders en andere beroepen die algemeen 
binnen de confectiesector meer in gevaarlijke situaties werken. Maar als deze functies 
uitgesloten worden en het gemiddelde vergeleken wordt voor die andere functies die weinig 
of geen gevaarlijke situaties rapporteren, dan komt het percentage in de niet-kleding voor 
alle beroepen op 10% in plaats van 5% in de kleding. 
 
Het lagere werktempo kan worden toegeschreven aan de minder seriematige productie, 
zoals het maken van gordijnen, tenten, keukenlinnen, knoopsgaten, vlaggen, enz. 
 

Tabel 163: subsector en arbeidsbelasting 

4 subsectoren Werktempo en 
hoeveelheid

Geestelijke 
belasting 

Lichamelijke 
inspanning

% in 
gevaarlijke 
situaties?

Lingerie Gemiddelde 48,45 76,30 39,56 8,1%
  N 336 352 347 345
Bovenkledij Gemiddelde 46,82 72,86 32,24 8,0%
  N 1358 1416 1401 1409
Werkkledij Gemiddelde 45,02 72,78 36,12 10,1%
  N 364 373 366 368
Andere Gemiddelde 41,08 70,92 40,50 14,8%
 N 833 863 853 854
Totaal Gemiddelde 45,13 72,70 35,95
  N 2891 3004 2967 2976
Spearman’s rho .001, correlatie ± .10 

 

5.2.2 Arbeidsinhoud 
 
Opvallend is de minder gunstige score van de lingeriesector. Het werk is meer 
routinematige, biedt minder leermogelijkheden, zelfstandigheid of inspraak. Deze laatste 2 
aspecten zijn relatief groter in de sector van de niet-kleding. 
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Tabel 164: subsector en arbeidsinhoud 

4 subsectoren Afwisseling in 
het werk

Leermogelijkheden Zelfstandigheid 
in het werk 

Inspraak

Lingerie Gemiddelde 40,30 22,73 29,86 26,57
  N 339 349 339 345
Bovenkledij Gemiddelde 45,97 28,29 34,71 31,74
  N 1343 1385 1365 1389
Werkkledij Gemiddelde 45,17 28,57 36,19 31,71
  N 350 371 355 356
Niet-kleding en 
andere 

Gemiddelde 46,98 28,95 41,67 36,72

  N 816 840 833 842
Totaal Gemiddelde 45,48 27,85 36,33 32,56
  N 2848 2945 2892 2932
Spearman’s rho .001, correlatie ± .10 

 

5.2.3 Arbeidsrelaties 
 
Alleen de relatie met de directe leiding en de communicatie vertoont een significant verschil 
tussen de sectoren. Het verschil wordt vooral gemaakt door de niet-kleding, een sector die 
meer dan gemiddeld werknemers in kleine bedrijven telt. Relaties met directe leiding zijn 
daar ook ‘korter’ en de communicatie vraagt minder procedures gezien de nabijheid van 
leidinggevenden en werknemers in de relatief kleine organisaties. 
 

Tabel 165: subsector en arbeidsrelaties 

4 subsectoren Relatie met directe 
leiding

Communicatie 

Lingerie Gemiddelde 66,85 38,59 
  N 336 349 
Bovenkledij Gemiddelde 68,66 40,79 
  N 1366 1391 
Werkkledij Gemiddelde 70,53 39,12 
  N 360 356 
Niet-kleding en andere Gemiddelde 70,37 46,37 
  N 837 849 
Totaal Gemiddelde 69,18 41,93 
  N 2899 2945 
Spearman’s rho .001, correlatie ± .10 

 
5.2.4 Arbeidsvoorwaarden 
 
Het verschil bij de toekomstonzekerheid wordt gemaakt door de sector van de niet-kleding, 
waar men zich minder bedreigd voelt in zijn tewerkstelling; wellicht is hier de geringere 
opportuniteit om productie te delokaliseren van belang. In andere subsectoren is reeds veel 
gedelokaliseerd en ziet men in die betreffende landen steeds meer en gesofistikeerde 
apparatuur verschijnen waardoor het eventuele kwaliteitsverschil tussen ‘hier en ginder’ als 
eventueel voordeel verdwijnt. 
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Tabel 166: subsector en arbeidsvoorwaarden 

4 subsectoren Toekomstonzekerheid
Lingerie Gemiddelde 57,64
  N 349
Bovenkledij Gemiddelde 52,84
  N 1374
Werkkledij Gemiddelde 55,88
  N 363
Niet-kleding en andere Gemiddelde 44,44
  N 838
Totaal Gemiddelde 51,39
  N 2924
Spearman’s rho .001 en correlatie .11 

 
De subsector van de lingerie en de werkkledij heeft duidelijk reeds meer inspanningen 
gedaan om meer flexibel verlof toe te staan. 
 

Tabel 167: subsector en vrij op te nemen vakantie 

Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt? Totaal
  Nooit Soms Vaak Altijd
Lingerie 57 107 102 90 356
  16,0% 30,1% 28,7% 25,3% 100,0%
Bovenkledij 541 501 224 182 1448
  37,4% 34,6% 15,5% 12,6% 100,0%
Werkkledij 96 110 80 102 388
  24,7% 28,4% 20,6% 26,3% 100,0%
Niet-kleding en 
andere 

201 333 188 146 868

  23,2% 38,4% 21,7% 16,8% 100,0%
  895 1051 594 520 3060
  29,2% 34,3% 19,4% 17,0% 100,0%
Cramér’s V .05 en correlatie .08 

 
De mogelijkheid om te werken op uren die aansluiten bij het gezinsleven zijn minder groot 
in de sector van de bovenkledij dan in de andere sectoren. Het aantal mensen dat overuren 
maakt ligt relatief hoger, maar wellicht heeft het ook te maken met minder 
gezinsvriendelijke begin- en einduren van de dag. 
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Tabel 168: subsector en afstemming werk en gezin 

Bestaan er mogelijkheden voor u om te werken op uren die passen bij uw privé-
leven? 

Totaal

  Nooit Soms Vaak Altijd
Lingerie 238 64 26 21 349
  68,2% 18,3% 7,4% 6,0% 100,0%
Bovenkledij 1053 211 80 80 1424
  73,9% 14,8% 5,6% 5,6% 100,0%
Werkkledij 259 51 30 37 377
  68,7% 13,5% 8,0% 9,8% 100,0%
Niet-kleding en 
andere 

540 154 87 86 867

  62,3% 17,8% 10,0% 9,9% 100,0%
  2090 480 223 224 3017
  69,3% 15,9% 7,4% 7,4% 100,0%
Cramér’s V .001 en correlatie .07 

 
Lingerie en werkkledij zijn het minst tevreden over het loon. 
 

Tabel 169: subsector en lonen 

Vindt u dat u rechtvaardig betaald wordt in vergelijking met anderen op uw 
afdeling? 

Totaal

  Nooit Soms Vaak Altijd
Lingerie 108 101 55 80 344
  31,4% 29,4% 16,0% 23,3% 100,0%
Bovenkledij 411 370 194 412 1387
  29,6% 26,7% 14,0% 29,7% 100,0%
Werkkledij 111 110 45 96 362
  30,7% 30,4% 12,4% 26,5% 100,0%
Niet-kleding en 
andere 

195 245 141 263 844

  23,1% 29,0% 16,7% 31,2% 100,0%
  825 826 435 851 2937
  28,1% 28,1% 14,8% 29,0% 100,0%
Cramér’s V .05 en correlatie .05 

 
Tenslotte zijn ook de loopbaanmogelijkheden verschillend in de subsectoren. 
 

Tabel 170: subsector en loopbaanmogelijkheden 

Heeft u goede vooruitzichten op het maken van carrière of promotie? Totaal
  Neen Ja
Lingerie 327 30 357
  91,6% 8,4% 100,0%
Bovenkledij 1255 142 1397
  89,8% 10,2% 100,0%
Werkkledij 319 50 369
  86,4% 13,6% 100,0%
Niet-kleding en andere 687 150 837
  82,1% 17,9% 100,0%
  2588 372 2960
  87,4% 12,6% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .11 
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5.2.5 Welzijn in de verschillende subsectoren 
 
Op een aantal aspecten van het welzijn zijn er duidelijk verschillen tussen de subsectoren. 
 

Tabel 171: subsector en we lzijn 

4 subsectoren Plezier in het 
werk

Betrokkenheid 
bij de 

organisatie

Herstelbehoefte Piekeren Gezondheid 
VIW

Lingerie Gemiddelde 70,69 50,96 44,47 26,63 15,45
  N 337 311 333 352 290
Bovenkledij Gemiddelde 74,13 53,60 40,14 25,44 13,54
  N 1344 1228 1328 1407 1140
Werkkledij Gemiddelde 76,48 52,30 37,30 23,29 11,72
  N 359 321 350 381 293
Niet-kleding 
en andere 

Gemiddelde 77,25 56,89 33,97 21,88 13,00

  N 824 764 809 858 739
Totaal Gemiddelde 74,92 54,09 38,53 24,29 13,39
  N 2864 2624 2820 2998 2462
 
Afwisseling en inspraak scoren hoger in de sector van de niet-kleding (zie 5.2.2) en dat 
weerspiegelt zich in een hogere score voor plezier in het werk en betrokkenheid bij het 
bedrijf. De verloopintentie verschilt na controle voor grootte van bedrijf niet significant 
tussen de verschillende subsectoren, alhoewel de subsector werkkledij merkelijk minder 
werknemers telt die uitkeken naar een andere job. 
 

Tabel 172: subsector en verloopintentie 

Heeft u de afgelopen 5 jaar actief uitgekeken naar een andere job? Totaal
  Neen Ja
Lingerie 292 70 362
  80,7% 19,3% 100,0%
Bovenkledij 1203 246 1449
  83,0% 17,0% 100,0%
Werkkledij 348 43 391
  89,0% 11,0% 100,0%
Niet-kleding en andere 710 170 880
  80,7% 19,3% 100,0%
  2553 529 3082
  82,8% 17,2% 100,0%
Cramér’s V .05 en correlatie .07 

 
Omdat de sector van de werkkledij opvalt, werd gezocht naar een verband tussen 
verloopintentie en de mogelijkheid om zelf het verlof te kunnen kiezen. Dit verband is 
inderdaad significant. 
 
Op het vlak van gezondheid en herstelbehoefte zijn er enkel verschillen voor de 
herstelbehoefte. Deze ligt significant hoger in de sector van de lingerie, wat in de lijn ligt 
van de verwachting gezien het relatief hoger werktempo dat gerapporteerd werd. 
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5.2.6 Organisatieverschillen tussen de subsectoren 
 
De verschillen in arbeidsbeleving en welzijn tussen de subsectoren gaan duidelijk terug op 
arbeidsorganisatorische kenmerken.  
 

5.2.6.1 De machines 
 
De machinecombinaties aan de werkposten zijn niet dezelfde in de verschillende 
subsectoren. 
 

Tabel 173: subsector en meest voorkomende machinecombinaties voor de functie 

van stikster 

zes meest voorkomende combinaties Totaal
  éénnaald 

machines
éénnaald 

en 
tweenaald 
machines

éénnaald 
en overlock 

machines

éénnaald, 
tweenaald 

en overlock 
machines

éénnaald, 
overlock en 

andere 
machines

éénnaald, 
tweenaald, 

overlock, 
safety en 

andere 
machines

Lingerie 25 11 3 14 1 16 70
  35,7% 15,7% 4,3% 20,0% 1,4% 22,9% 100,0%
Bovenkledij 145 51 64 59 25 41 385
  37,7% 13,2% 16,6% 15,3% 6,5% 10,6% 100,0%
Werkkledij 28 19 12 16 8 19 102
  27,5% 18,6% 11,8% 15,7% 7,8% 18,6% 100,0%
Niet-kleding 
en andere 

71 23 62 32 36 9 233

  30,5% 9,9% 26,6% 13,7% 15,5% 3,9% 100,0%
  269 104 141 121 70 85 790
  34,1% 13,2% 17,8% 15,3% 8,9% 10,8% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .18 

 
Stiksters in de subsector van de niet-kleding werken op een meer gunstige combinatie van 
machines dan de andere sectoren, wat de meer gunstige score op werktempo en 
herstelbehoefte verklaart. 
 
De sector van de niet-kleding springt ook in het oog door de relatief grotere 
doorgroeikansen voor de werknemers, niettegenstaande deze werknemers relatief gezien in 
kleinere bedrijven werken. Er is een verklaring in de machinecombinaties waarop gewerkt 
wordt. Hoe meer soorten combinaties, en hoe meer werkposten met een verschillende 
combinatie van machines, hoe meer leertrajecten en doorgroeitrajecten er kunnen 
uitgetekend worden. 
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Tabel 174: subsector, éénnaald/tweenaald versus andere combinaties voor de 

functie van stikster 

   Totaal
  Enkel éénnaald en/of tweenaald Andere combinaties 
Lingerie 41 41 82
  50,0% 50,0% 100,0%
Bovenkledij 209 259 468
  44,7% 55,3% 100,0%
Werkkledij 54 65 119
  45,4% 54,6% 100,0%
Niet-kleding en andere 114 189 303
  37,6% 62,4% 100,0%
  418 554 972
  43,0% 57,0% 100,0%
Spearman’s rho .05 en correlatie .07 

 

5.2.6.2 De informatica 
 
De subsectoren verschillen in de toepassing en het gebruik van de informatica. 
 

Tabel 175: subsector en gebruik van de computer voor de functie van stikster 

effect computer Totaal
  geen toepassing ondersteuning maakt mij eerder nerveus
Lingerie 96 9 26 131
  73,3% 6,9% 19,8% 100,0%
Bovenkledij 435 51 79 565
  77,0% 9,0% 14,0% 100,0%
Werkkledij 120 17 26 163
  73,6% 10,4% 16,0% 100,0%
Niet-kleding en andere 268 25 26 319
  84,0% 7,8% 8,2% 100,0%
  919 102 157 1178
  78,0% 8,7% 13,3% 100,0%
Cramér’s V sign. .05 en correlatie .08 

 
Ook de computergestuurde of computerondersteunde productie komt minder voor in de 
subsector van de niet-kleding waardoor opnieuw de arbeidsbelasting gespaard wordt en er 
minder kans is op verstoring van de relatie met de directe leiding. 
 
5.2.6.3 Planningsproblemen: multi-inzetbaarheid en overuren 
 
Multi-inzetbaarheid en overuren worden niet in alle subsectoren op dezelfde manier 
gebruikt. 
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Tabel 176: subsector, multi- inzetbaarheid en overuren 

  Moet u naast deze functie ook 
regelmatig collega's vervangen 
in andere functies? 

Overuren en aard ervan 

  Neen Ja Geen overuren Structurele 
overuren

Onaangekon-
digde overuren

Lingerie 170 176 215 52 94
  49,1% 50,9% 59,6% 14,4% 26,0%
Bovenkledij 814 578 927 171 336
  58,5% 41,5% 64,6% 11,9% 23,4%
Werkkledij 223 147 284 29 58
  60,3% 39,7% 76,5% 7,8% 15,6%
Niet-kleding en 
andere 

505 345 616 91 157

  59,4% 40,6% 71,3% 10,5% 18,2%
  1712 1246 2042 343 645
  57,9% 42,1% 67,4% 11,3% 21,3%
Cramér’s V sign. .05 en correlatie +/- .07 

 
In de sector van de niet-kleding moet men minder collega’s vervangen en moet men 
minder overuren maken. Beide factoren verklaren mee de meer gunstige arbeidsbelasting  
 
5.2.6.4 Multi-inzetbaarheid en polyvalentie 
 
Multi-inzetbaarheid en polyvalentie wordt op een andere manier aangewend in de 
verschillende subsectoren. 
 

Tabel 177: subsector en polyvalentie voor de functie van stikster 

Aan hoeveel verschillende werkposten wordt u nu ingezet? Totaal
  1 werkpost 2 werkposten 3 werkposten 4 werkposten 5 of meer 

werkposten
Lingerie 37 21 23 11 32 124
  29,8% 16,9% 18,5% 8,9% 25,8% 100,0%
Bovenkledij 205 106 92 34 86 523
  39,2% 20,3% 17,6% 6,5% 16,4% 100,0%
Werkkledij 43 35 34 10 39 161
  26,7% 21,7% 21,1% 6,2% 24,2% 100,0%
Niet-kleding 
en andere 

116 62 66 30 31 305

  38,0% 20,3% 21,6% 9,8% 10,2% 100,0%
  401 224 215 85 188 1113
  36,0% 20,1% 19,3% 7,6% 16,9% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .10 

 
In de niet-kleding is men minder polyvalent dan gemiddeld als het om aantal werkposten 
gaat, maar in voorgaande is aangetoond dat werknemers in de niet-kleding gemiddeld een 
ruimere combinatie aan machines bedienen. Dit laatste ondervangt dus de minder gunstige 
invloed die van een beperkt aantal werkposten uitgaat. Vandaar dat men in de niet-kleding 
niettegenstaande deze beperkte vorm van polyvalentie, toch een gunstige score heeft op 
vlak van zelfstandigheid en inspraak. 
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Één van de redenen waarom de sector van de lingerie en de werkkleding meer verlof vrij 
kan laten kiezen is zeker de grote polyvalentie van de werknemers. Hoe meer mensen 
polyvalent kunnen ingezet worden op verschillende werkposten, hoe minder problemen bij 
het vervangen van afwezigheden.  
 

Tabel 178: subsector, maximum twee versus meerdere werkposten voor de functie 

van stikster 

Polyvalentie max. twee machines versus meer dan twee Totaal
  Max. twee werkposten Drie of meer 

werkposten
Lingerie 67 77 144
  46,5% 53,5% 100,0%
Bovenkledij 369 275 644
  57,3% 42,7% 100,0%
Werkkledij 96 94 190
  50,5% 49,5% 100,0%
Niet-kleding en andere 238 170 408
  58,3% 41,7% 100,0%
  770 616 1386
  55,6% 44,4% 100,0%
Cramér’s V sign. .05 en correlatie .08 

 
5.2.6.5 Band en teamwerk 
 
Band en teamwerk worden niet op dezelfde manier gebruikt in de verschillende 
subsectoren. 
 

Tabel 179: subsector, bandwerk versus teamwerk 

Samenwerken met anderen Totaal
  Individueel Bandwerk Teamwerk
Lingerie 262 28 60 350
  74,9% 8,0% 17,1% 100,0%
Bovenkledij 836 225 355 1416
  59,0% 15,9% 25,1% 100,0%
Werkkledij 225 51 98 374
  60,2% 13,6% 26,2% 100,0%
Niet-kleding en andere 586 59 219 864
  67,8% 6,8% 25,3% 100,0%
Totaal  1909 363 732 3004
  63,5% 12,1% 24,4% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .10 

 
Bandwerk, wat eerder ongunstig is voor de arbeidsbeleving, komt minder voor in de 
subsector van de niet-kleding. 
 

5.2.6.6 De rol van de leidinggevende 
 
Leiderschapsstijlen verschillen in de subsectoren. 
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Tabel 180: subsector en arbeidsbelasting 

Leiderschap van directleidinggevenden Totaal
  Zwak leiderschap Sterk leiderschap
Lingerie 259 91 350
  74,0% 26,0% 100,0%
Bovenkledij 981 441 1422
  69,0% 31,0% 100,0%
Werkkledij 253 121 374
  67,6% 32,4% 100,0%
Niet-kleding en andere 520 342 862
  60,3% 39,7% 100,0%
Totaal  2013 995 3008
  66,9% 33,1% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .10 

 
Het leiderschap is duidelijk sterker in de subsector van de niet-kleding, wat zich vertaalt in 
een significant betere relatie met de direct leidinggevenden en meer duidelijke 
werkopdrachten.  
 

5.2.6.7 Normtijden 
 
De normtijden zijn niet in alle subsectoren op dezelfde manier bekend. 
 

Tabel 181: subsector en normtijden voor de functie van stikster 

Normtijden Totaal
  normtijden niet 

gekend
normtijden gekend 

maar niet hoe ze zijn 
vastgelegd

normtijden gekend en 
ook hoe ze zijn 

vastgelegd
Lingerie 62 11 48 121
  51,2% 9,1% 39,7% 100,0%
Bovenkledij 369 55 117 541
  68,2% 10,2% 21,6% 100,0%
Werkkledij 100 21 45 166
  60,2% 12,7% 27,1% 100,0%
Niet-kleding en 
andere 

217 25 63 305

  71,1% 8,2% 20,7% 100,0%
  748 112 273 1133
  66,0% 9,9% 24,1% 100,0%
Cramér's V sign. .001 en correlatie .10 

 
In de niet-kleding, maar ook in de bovenkleding, zijn de normen minder gekend wat een 
gunstige invloed kan hebben op de arbeidsbelasting.  
 
5.2.6.8 Rendementsnormen en kwaliteit en herstellingen 
 
De duidelijke keuze voor kwaliteit is in het voordeel van de niet-kleding sector. 
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Tabel 182: subsector, kwaliteit en snelheid voor de functie van stikster 

Keuze tussen kwaliteit en snelheid, steeds duidelijk wat? Totaal
  snelheid beide kwaliteit 
Lingerie 12 91 35 138
  8,7% 65,9% 25,4% 100,0%
Bovenkledij 36 384 165 585
  6,2% 65,6% 28,2% 100,0%
Werkkledij 15 118 44 177
  8,5% 66,7% 24,9% 100,0%
Niet-kleding en 
andere 

36 186 110 332

  10,8% 56,0% 33,1% 100,0%
  99 779 354 1232
  8,0% 63,2% 28,7% 100,0%
Cramér’s V sign. .05 en correlatie .07 

 
En ook de kwaliteitscontrole wordt in de niet-kleding meer door de stiksters zelf gedaan, 
wat ten goede komt aan de arbeidsbelasting. 
 

Tabel 183: subsector en kwaliteitscontrole voor de functie van stikster 

Doet u meestal de kwaliteitscontrole van het product? Totaal
  neen, nooit ja, soms ja, meestal ja, altijd
Lingerie 40 37 27 33 137
  29,2% 27,0% 19,7% 24,1% 100,0%
Bovenkledij 161 145 141 135 582
  27,7% 24,9% 24,2% 23,2% 100,0%
Werkkledij 57 55 31 32 175
  32,6% 31,4% 17,7% 18,3% 100,0%
Niet-kleding en 
andere 

51 63 93 123 330

  15,5% 19,1% 28,2% 37,3% 100,0%
  309 300 292 323 1224
  25,2% 24,5% 23,9% 26,4% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .12 

 
Tenslotte speelt ook de organisatie van het foutenherstel in het voordeel van de sector van 
de niet-kleding. 
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Tabel 184: subsector en fouten herstellen voor de functie van stikster 

Herstelt u zelf uw eventuele fouten en krijgt u daar al dan niet tijd voor? Totaal
  neen, ik herstel 

geen fouten 
ja, maar ik krijg 

daar geen tijd 
voor

ja, en ik krijg 
daar extra tijd 

voor
Lingerie 3 99 37 139
  2,2% 71,2% 26,6% 100,0%
Bovenkledij 33 315 241 589
  5,6% 53,5% 40,9% 100,0%
Werkkledij 19 91 67 177
  10,7% 51,4% 37,9% 100,0%
Niet-kleding en andere 23 106 207 336
  6,8% 31,5% 61,6% 100,0%
  78 611 552 1241
  6,3% 49,2% 44,5% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .18 

 
Naarmate de niet-kleding bedrijven groter worden verkleint het percentage dat in de meest 
gunstige situatie verkeert, maar het blijft gemiddeld genomen toch hoger dan in de andere 
subsectoren. 
 
5.2.6.9 Toleranties 
 
Niet in alle subsectoren worden de tolerantiegrenzen op dezelfde manier vastgelegd. 
 

Tabel 185: subsector en tolerantiegrenzen voor de functie van stikster 

duidelijke toleranties Totaal
  geen toleranties 

opgelegd 
toleranties 

opgelegd en 
duidelijk

toleranties 
opgelegd maar 

niet duidelijk 
Lingerie 33 82 18 133
  24,8% 61,7% 13,5% 100,0%
Bovenkledij 161 327 57 545
  29,5% 60,0% 10,5% 100,0%
Werkkledij 56 86 17 159
  35,2% 54,1% 10,7% 100,0%
Niet-kleding en 
andere 

121 167 23 311

  38,9% 53,7% 7,4% 100,0%
  371 662 115 1148
  32,3% 57,7% 10,0% 100,0%
Cramér’s V sign. .05 en correlatie .08 

 
Het feit dat er minder toleranties opgelegd worden heeft een gunstige invloed op de 
arbeidsbelasting in de subsector van de niet-kleding. 
 
5.2.6.10 Opleiding en duidelijke werkopdrachten 
 
Opleidingen en duidelijke werkopdrachten hebben beiden een positieve invloed op de 
arbeidsbeleving, maar worden niet in alle subsectoren op dezelfde manier aangewend. 
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Tabel 186: subsector en duidelijke werkopdrachten 

Zijn de werkopdrachten duidelijk? Totaal
  Nooit Soms Meestal Altijd
Lingerie 1 67 189 108 365
  ,3% 18,4% 51,8% 29,6% 100,0%
Bovenkledij 9 185 805 445 1444
  ,6% 12,8% 55,7% 30,8% 100,0%
Werkkledij 2 76 211 103 392
  ,5% 19,4% 53,8% 26,3% 100,0%
Niet-kleding en 
andere 

12 105 450 316 883

  1,4% 11,9% 51,0% 35,8% 100,0%
  24 433 1655 972 3084
  ,8% 14,0% 53,7% 31,5% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .06 

 
De opdrachten zijn meer duidelijk in de niet-kleding. 
 

5.2.6.11 Staande of zittend werken 
 
Zittend en staand werken komt niet in alle subsectoren in dezelfde mate voor. 
 

Tabel 187: subsector, zittend en staand werken 

Hoe werkt u meestal? Totaal
  Zittend Staand Afwisselend 

zittend en 
staand

Lingerie 177 106 76 359
  49,3% 29,5% 21,2% 100,0%
Bovenkledij 561 479 427 1467
  38,2% 32,7% 29,1% 100,0%
Werkkledij 163 105 124 392
  41,6% 26,8% 31,6% 100,0%
Niet-kleding en andere 196 343 343 882
  22,2% 38,9% 38,9% 100,0%
  1097 1033 970 3100
  35,4% 33,3% 31,3% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .14 

 
Meer afwisselend staand en zittend werken is in het voordeel van de subsector van de niet-
kleding, maar het aandeel dat staand werkt is dan weer relatief groter. 
 
5.2.6.12 Werkplaats en veiligheid 
 
De veiligheid van de werkposten verschilt naar subsector. 
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Tabel 188: subsector en veiligheid 

Werkt u geregeld in gevaarlijke situaties in deze vestiging. Zo ja, welke? Totaal
  Neen Ja
Lingerie 317 28 345
  91,9% 8,1% 100,0%
Bovenkledij 1296 113 1409
  92,0% 8,0% 100,0%
Werkkledij 331 37 368
  89,9% 10,1% 100,0%
Niet-kleding en andere 728 126 854
  85,2% 14,8% 100,0%
  2672 304 2976
  89,8% 10,2% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .10 

 
De sector van de niet-kleding kent relatief gezien meer gevaarlijke situaties. 
 

5.2.6.13 Premiestelsels 
 
Premies zijn niet in alle sectoren even gebruikelijk. 
 

Tabel 189: subsector en premies 

Krijgt u bovenop uw loon nog een premie? Totaal
  Neen Ja
Lingerie 176 190 366
  48,1% 51,9% 100,0%
Bovenkledij 1270 191 1461
  86,9% 13,1% 100,0%
Werkkledij 298 86 384
  77,6% 22,4% 100,0%
Niet-kleding en andere 728 147 875
  83,2% 16,8% 100,0%
  2472 614 3086
  80,1% 19,9% 100,0%
Cramér’s V sign. .001 en correlatie .30 

 
Premies komen significant meer voor in de sector van de lingerie, wat meteen het hogere 
werktempo en geestelijke belasting verklaart. 
 
5.2.7 Samenvatting 
 
De arbeidsorganisatorische verschillen tussen de subsectoren zijn, naast een aantal persoonsgebonden 
kenmerken van de werknemers in de verschillende subsectoren, duidelijk verantwoordelijk voor de verschillen 
in arbeidsbeleving en welzijn. 
 
Op het vlak van de arbeidsbelasting scoort de niet-kleding gunstiger op werktempo en geestelijke belasting, 
maar minder gunstig op lichamelijke belasting en gevaarlijke situaties. De lingerie scoort hoger op 
werktempo, geestelijke belasting en lichamelijke inspanningen. Bovenkledij en werkkledij scoren vrij 
gelijklopend, behalve op lichamelijke belasting die iets hoger ligt bij de werkkledij. 
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De arbeidsinhoud is duidelijk gunstiger in de sector van de niet-kleding, en minder gunstig in de 
lingeriesector. Bovenkledij en werkkledij scoren gelijkaardig. 
 
De relaties tussen de collega’s verschillen niet tussen de sectoren, de relaties met de directe leiding wel. Dit 
laatste loopt parallel met de beleving van de werkopdrachten en de communicatie. De werknemers in de 
lingeriesector en in de werkkledij beoordelen deze minder gunstig. 
 
De toekomstonzekerheid is opvallend lager in de sector van de niet-kleding, in de andere sectoren is de 
beoordeling gelijkaardig. De lingeriesector en de werkkleding scoren heel gunstig op vlak van mogelijkheden 
om vrij verlof op te nemen, vooral de bovenkleding scoort hier ongunstig. Werkkledij en niet-kleding geven 
meer mogelijkheden om op uren te werken die aansluiten bij het privé-leven. Lingerie en werkkledij voelen 
zich minder rechtvaardig betaald. Carrière en promotie zijn meer mogelijk in de sector van de niet-kleding 
en de werkkleding.  
 
Het plezier in het werk ligt vooral hoger in de werkkleding en de niet-kleding, de betrokkenheid vooral in 
de niet-kleding. De verloopintentie ligt het hoogst in de niet-kleding en de lingerie. De herstelbehoefte is 
gunstiger in de werkkledij en de niet-kleding. Piekeren doet men het minst in de niet-kleding en de 
gezondheidsklachten zijn het laagst in de sector van de werkkledij.  
 
De subsectoren lingerie en werkkledij tellen meer werknemers die in grote bedrijven werken, wat reeds een 
deel van de relatief hogere belasting verklaart. Maar deze sectoren stellen gemiddeld ook een iets jongere 
werknemersgroep te werk, wat dan weer gunstig is voor de arbeidsbelasting. De sector van de niet-kleding 
stelt relatief gezien meer mannen tewerk die gemiddeld genomen een gunstiger arbeidsbelastingsprofiel 
hebben. De lingeriesector stelt gemiddeld genomen iets minder stiksters te werk in vergelijking met de andere 
sectoren, dit is nochtans het beroep met de relatief hogere arbeidsbelasting. 
 
Uit voorgaande kan besloten worden dat de persoonsgebonden belastingsdeterminanten elkaar zeker deels 
opheffen. Daarnaast kunnen een aantal belastingsfactoren gemakkelijk verklaard worden aan de hand van 
de specificiteiten van de productie. Lingerie vraagt een grotere nauwkeurigheid maar zeker geen grote 
lichaamskrachten vergeleken met de werkkledij of met de niet-kleding. 
 
Uit een analyse van de arbeidsorganisatorische kenmerken van de subsectoren en hun verband met de 
arbeidsbeleving en het welzijn, kunnen duidelijke verbanden aangewezen worden. De sector van de niet-
kleding vertoont niet alleen het meest gunstige belevings- en welzijnsprofiel, het cumuleert ook de meeste 
gunstige arbeidsorganisatorische kenmerken. 
 
De meer gunstige machinecombinatie in de sector van de niet-kleding maakt dat het werktempo en de 
herstelbehoefte lager ingeschat worden. In deze sector werkt men ook relatief minder computerondersteund, 
wat de geestelijke belasting en de relaties met de directe leiding ten goede komt. Ook gunstig voor de sector 
van de niet-kleding is de beperkte flexibiliteit die van de werknemers gevraagd wordt in functie van de 
planning en de productie. Multi-inzetbaarheid en overuren komen minder voor. De polyvalentie is er ook 
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wel lager maar dat wordt gecompenseerd door de meer gunstige combinaties van machines waar men op 
werkt. Bandwerk is zo goed als afwezig en de directe leiding vertoont een relatief sterker leiderschap. 
Normtijden worden minder vooropgesteld en kwaliteit krijgt meer prioriteit. De kwaliteitscontrole wordt 
meer door de werknemers zelf gedaan en voor het herstellen van fouten krijgt men extra tijd. Er worden 
minder toleranties opgelegd en de werkopdrachten zijn relatief meer duidelijk dan in andere sectoren. Het 
staande werken is er relatief hoger, maar ook het afwisselend zitten en staan wat als gunstig mag bestempeld 
worden. Er zijn wel meer onveilige situaties, maar minder p remieverloning. 
 
Uit deze analyse kan de sector van de niet-kleding als voorbeeld worden gesteld voor de meest gunstige 
arbeidsbeleving en welzijn, gekoppeld aan meer gunstige arbeidsorganisatorische kenmerken. Deze laatste 
zijn organisatiesleutels voor het management om de arbeidsbeleving en het welzijn van de werknemers te 
verbeteren. 
 

5.3 10 organisatiesleutels 
 
Op basis van de verbanden tussen enerzijds organisatorische kenmerken van een bedrijf en 
anderzijds de belevings- en welzijnsfactoren worden 10 organisatiesleutels geselecteerd die 
een directe en vrij sterke invloed uitoefenen op het welzijn op de werkvloer. De 
organisatiesleutels maken deel uit van het bedrijfsbeleid en zijn onderling met elkaar 
verbonden. 
 
Deze organisatiesleutels hebben betrekking op de diverse domeinen van de kwaliteit van de 
arbeid. Voor de arbeidsomstandigheden zijn dat de technologie en de ergonomie. Voor de 
arbeidsinhoud gaat het om de organisatie en de verdeling van het werk en ook om 
kwaliteitstaken en competentiemanagement. Voor de arbeidsrelaties zijn dat de rol van de 
leidinggevende en de manier waarop werkopdrachten geformuleerd worden. Tenslotte gaat 
de aandacht naar belangrijke arbeidsvoorwaarden zoals het loon, de werktijden en het 
verlof. 
 
De verbanden werden uitvoerig toegelicht in de vorige hoofdstukken. Hier volgt kort de 
invloed van de organisatiekenmerken en de positieve punten. Positieve 
organisatiekenmerken krijgen een score 1, de andere 0. Op een variabele na werden dummy 
variabelen gemaakt op basis van hun invloed op de belevingsfactoren. Voor één variabele 
worden 3 categorieën gemaakt omdat de invloed gradueel over de 3 situaties loopt. De 
scheidingslijn wordt getrokken tussen de categorieën met het grootste verschil in 
arbeidsbeleving. Zo worden individuele werkposten en teamwerkers samengenomen gezien 
enkel bandwerk duidelijk anders scoort op belevingsfactoren. Bij de beoordeling van de 
werkopdrachten worden dat enerzijds werkopdrachten die meestal of altijd duidelijk zijn en 
anderzijds opdrachten die zelden of nooit duidelijk zijn. Wanneer de verschillen niet 
kunnen herleid worden tot 2 categorieën blijft een indeling in drie categorieën waarbij de 
meer gunstige 1 score en de meest gunstige 2 scores krijgen. Dit is het geval voor de keuze 
tussen rendement, kwaliteit of beiden. Wanneer rendement voorop moet staan is de 
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arbeidsbelasting duidelijk het grootst. Het meest gunstig is de situatie waarbij kwaliteit mag 
vooropgesteld worden, score 2. Maar ook de mogelijkheid om naast rendement aandacht te 
hebben voor de kwaliteit heeft een gunstige invloed op de arbeidsbeleving. Daarom drie 
categorieën met de scores 1 en 2 bij respectievelijk gunstige en zeer gunstige situaties. 
 
De puntenverdeling over de 4 domeinen van de kwaliteit van de arbeid is de volgende: 
 
Kwaliteit van de arbeid 10 organisatiesleutels 20 punten 
   
Arbeidsomstandigheden Technologie {2p} 4 
 Ergonomie {2p}  
Arbeidsinhoud Werkorganisatie {1p} 10 
 Werkverdeling {2p}  
 Kwaliteitstaken {6p}  
 Competentiemanagement {1p}  
Arbeidsrelaties Leidinggevenden {2p} 2 
Arbeidsvoorwaarden Beloning {2p} 4 
 De arbeidstijd {1p}  
 Vakantie {1p}  
 
De puntenverdeling is gemaakt op maat van de confectiesector. Voor andere sectoren kan 
een andere verdeling over de 4 kwaliteitsdomeinen nodig zijn, denk bijvoorbeeld aan extra 
punten voor arbeidsomstandigheden in de bouw of in de chemie gezien het belang van de 
veiligheid. Ook de organisatiesleutels kunnen anders ingevuld worden. Een sector waar 
geen tijdelijke werkloosheid is zal wellicht meer belang hechten aan mogelijkheden om met 
kredieturen te werken.  
 
Hierna wordt de confectiesector omschreven in termen van de organisatiekenmerken. 
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar functies, maar het is duidelijk dat sommige 
kenmerken alleen gelden voor stiksters gezien de specifieke machines of taakinhoudelijke 
kenmerken. Een deel van de vragen werd ook enkel gesteld aan de stiksters, alhoewel 
sommige randberoepen die ook af en toe met deze machines werken eveneens die vragen 
ingevuld hebben. De aantallen kunnen dus iets hoger liggen dan de stiksters, maar dat heeft 
geen invloed op de resultaten. 
 
Tot slot wordt aan alle respondenten een score gegeven op deze organisatiekenmerken en 
worden zij ingedeeld in ‘virtuele’ bedrijven die tot de koplopers behoren, tot het peloton of 
tot de staart. De totaalscore is een eenvoudige optelling van de diverse positieve 
organisatiekenmerken. De organisatiekenmerken hebben onderling een significant verband 
in de positieve zin en versterken elkaar. 
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5.3.1 Technologie 
 
Concreet gaat het in de confectiesector om de aard van de machines en het gebruik van 
informatica of computergestuurde opvolging van de productie. 
 
Vooral één- en tweenaald machines zorgen voor de grootste belasting. Andere combinaties 
zorgen duidelijk voor een beter spreiding van de belasting, dat is dus een positief punt. 
Bedrijven die erin slagen om per werknemer een bredere combinatie van machines aan te 
bieden kunnen de arbeidsbelasting beter onder controle houden. 56% of ruim de helft 
werkt onder deze voorwaarden. Het gaat hier over hoofdzakelijk stiksters. 
 

Tabel 190: machinecombinaties in de confectie voor de functie van stikster 

Machinecombinatie Aantal Percentage Score 

Enkel éénnaald en/of tweenaald 466 44,0 0 
Andere combinaties 594 56,0 1 

Totaal 1060 100,0 
 
Het gebruik van informatica voor de productieopvolging heeft op zich geen grote invloed 
op de arbeidsbeleving, maar wel binnen de context waarin dit gebruikt wordt. Opleiding 
van de werknemers, maar ook de mate waarin rendement centraal staat, spelen 
bijvoorbeeld een belangrijke rol. Deze context zorgt er voor dat de werknemers deze 
computergestuurde opvolging als een steun ervaren dan wel er door nerveus gemaakt 
worden. Het gebruik van informatica is wel relatief beperkt. 
 

Tabel 191: gebruik van de computer in de confectie voor de functie van stikster 

Gebruik van de 
computer 

Aantal Percentage Score 

Nerveus 197 12,2 0 
Geen of ondersteunend 1423 87,8 1 
Totaal 1620 100,0  
 

5.3.2 Ergonomie 
 
Een belangrijk ergonomisch punt in de confectiesector is de mate waarin men afwisselend 
staand en zittend kan werken. Gevaarlijke situaties komen relatief minder voor dan in vele 
andere industriële sectoren, maar zijn niet zonder belang voor de arbeidsbelasting. 
 
Er zijn drie mogelijke werkposities. Men kan altijd zittend of altijd staand werken, of 
afwisselend zittend en staand. Deze laatste situatie geniet algemeen genomen de voorkeur 
omdat zij op de meeste welzijnsfactoren beter scoort dan de 2 andere situaties. 
Werknemers die altijd zittend of altijd staand werken hebben soms een gunstiger score op 
weliswaar verschillende factoren, maar meestal een minder gunstige. Afwisselend staand en 
zittend werken krijgt een positieve score mee. 
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Tabel 192: zittend of staand werken in de confectie 

  Aantal Percentage Score 
Zittend of staand 2314 68,6 0 
Afwisselend zittend en staand 1058 31,4 1 
Totaal 3372 100,0  
 
Ook gevaarlijke situatie betekenen een extra belasting. Werknemers die niet geconfronteerd 
worden met gevaarlijke situaties krijgen een positief punt. 
 

Tabel 193: gevaarlijke situaties in de confectie 

  Aantal Percentage Score 
Gevaarlijke situaties 359 11,1 0 
Geen gevaarlijke situaties 2873 88,9 1 
Totaal 3232 100,0  
 

5.3.3 Werkorganisatie 
 
Wie individueel werkt heeft over het algemeen minder arbeidsbelasting. Wanneer men in 
groepen werkt is vooral bandwerk belastend. Individuele en teamwerkers krijgen een 
positief punt, bandwerkers niet. 
 

Tabel 194: band en teamwerk in de confectie 

Werkorganisatie Aantal Percentage Score 
Bandwerk 380 11,6 0 
Individueel of in team 2883 88,4 1 
Totaal 3263 100,0  
 
5.3.4 Werkverdeling 
 
Polyvalentie is een pluspunt. Op 2 werkposten werken is nog geen pluspunt, op 3 of meer 
werkposten werken wel. 
 

Tabel 195: polyvalentie in de confectie voor de functie van stikster 

  Aantal Percentage Score 
Max. twee werkposten 848 56,5 0 
Drie of meer werkposten 654 43,5 1 
Totaal 1502 100,0  
 
Multi-inzetbaar gebruikt worden is geen pluspunt. Integendeel, werknemers die niet multi-
inzetbaar ingezet worden rapporteren een lagere belasting. Wanneer beide samen 
voorkomen neutralisering zij de positieve invloed van de polyvalentie. Polyvalentie werd 
enkel bevraagd bij de stiksters. 
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Tabel 196: multi-inzetbaarheid in de confectie voor de functie van stikster 

 multi-inzetbaar niet multi-inzetbaar totaal
 Score 0 1
Max. twee werkposten 0 254 562 816
   17,8% 39,4% 57,2%
Drie of meer werkposten 1 356 255 611
   24,9% 17,9% 42,8%
Totaal  610 817 1427
   42,7% 57,3% 100,0%
 
5.3.5 Kwaliteitstaken 
 
De taakverdeling tussen de functies zijn niet altijd manipuleerbare organisatiesleutels, tenzij 
de roulatie over verschillende functies zoa ls in voorgaande besproken. Maar de 
functiegrenzen, meer bepaald de omvang van de ondersteunende taken die al dan niet 
opgenomen worden in de functies, zijn wel voor alternatieven vatbaar. Taken die in 
aanmerking komen zijn onderhoudstaken, maar ook kwaliteitszorg, herstel van fouten, enz. 
Globaal genomen gaat het telkens om de kwaliteit van het product en de mate waarin deze 
tot de verantwoordelijkheid hoort van de functiehouder. Voor de confectie worden 5 
kenmerken weerhouden: normtijden, toleranties, kwaliteit en kwaliteitscontrole, fouten 
herstellen 
 
Normtijden leggen een timing vast voor de handelingen en zijn geen pluspunt voor de 
arbeidsbelasting, integendeel. 
 

Tabel 197: normtijden in de confectie voor de functie van stikster 

  Aantal Percentage Score 
Normtijden 485 31,3 0 
Geen normtijden opgelegd 1067 68,8 1 
Totaal 1552 100,0  
 
Toleranties zijn niet negatief op zich, maar enkel extra belastend als de grenzen niet gekend 
zijn of niet duidelijk zijn. Werknemers die geen toleranties opgelegd zijn of waarvoor de 
opgelegde toleranties duidelijk zijn scoren een pluspunt. 
 

Tabel 198: tolerantiegrenzen in de confectie voor de functie van stikster 

  Aantal Percentage Score 
Toleranties opgelegd maar niet duidelijk 167 10,6 0 
Geen toleranties of duidelijk vastgelegd 1412 89,4 1 
Totaal 1579 100,0  
 
Werknemers die prioriteit mogen geven aan kwaliteit boven rendement werken in een zeer 
gunstige situatie, wanneer beide belangrijk zijn is dat toch ook nog een pluspunt. 
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Tabel 199: kwaliteit en snelheid in de confectie voor de functie van stikster 

  Aantal Percentage Score 
Snelheid 143 8,4 0 
Beide 1040 60,9 1 
Kwaliteit 524 30,7 2 
Totaal 1707 100,0  
 
Kwaliteitscontroles uitvoeren heeft een gunstige invloed op de arbeidsbeleving en is 
duidelijk een pluspunt wanneer dit tot het takenpakket behoort. 
 

Tabel 200: kwaliteitscontrole in de confectie voor de functie van stikster 

  Aantal Percentage Score 
Geen of zelden kwaliteitscontrole 783 46,2 0 
Meestal of altijd kwaliteitscontrole 912 53,8 1 
Totaal 1695 100,0  
 
Fouten zelf herstellen hoeft niet negatief te wegen op de arbeidsbelasting, maar dan moet 
daarvoor wel voldoende tijd voorzien worden. Alleen dan heeft fouten zelf herstellen een 
positief effect op de arbeidsbeleving. Indien er geen extra tijd voor voorzien kan worden, 
dat is het beter de fouten door externen te laten verbeteren. 
 

Tabel 201: herstellen van fouten in de confectie voor de functie van stikster 

  Aantal Percentage Score 
Herstellen zonder extra tijd 737 43,2 0 
Niet of wel maar dan extra tijd 970 56,8 1 
Totaal 1707 100,0  
 

5.3.6 Competentiemanagement 
 
Competentiemanagement begint uiteraard met het goed uitbalanceren van de 
werkorganisatie en de arbeidsverdeling, leren terwijl men werkt is de ideale permanente 
vorming. Maar voldoende opleiding en duidelijke werkopdrachten blijven noodzakelijk om 
de kennis te actualiseren en de vaardigheden te ontwikkelen. Wie zich onvoldoende 
opgeleid voelt, ervaart duidelijk een hoger werkbelasting. Meestal of altijd goed opgeleid 
zijn is een pluspunt. 
 

Tabel 202: opleiding in de confectie 

  Aantal Percentage Score 
Niet of maar soms voldoende opgeleid 1347 41,0 0 
Meestal of altijd voldoende opgeleid 1939 59,0 1 
Totaal 3286 100,0  
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5.3.7 Leidinggevenden 
 
Sterke leidinggevenden plegen regelmatig overleg met hun medewerkers en staan open 
voor hun problemen. Voor de stiksters is dit in veel gevallen de bandleidster, maar het 
kunnen ook afdelingsverantwoordelijken zijn. Sterke leidinggevenden zorgen voor een 
goede werkverdeling, timing, probleemoplossende methodieken, enz. Sterke 
leidinggevenden zijn een pluspunt voor de arbeidsbeleving van de werknemers. 
 

Tabel 203: leidinggeven in de confectie 

  Aantal Percentage Score 
Zwak leiderschap 2178 66,8 0 
Sterk leiderschap 1082 33,2 1 
Totaal 3260 100,0  
 
Een van de belangrijkste taken van de leidinggevenden is het goed formuleren van de 
werkopdrachten. Werknemers voor wie de opdrachten niet altijd duidelijk zijn ervaren 
daardoor een verhoogde arbeidsbelasting. Duidelijke werkopdrachten zijn een pluspunt. 
 

Tabel 204: werkopdrachten in de confectie 

  Aantal Percentage Score 
Geen of soms duidelijke werkopdrachten 504 15,0 0 
Meestal of altijd duidelijke werkopdrachten 2846 85,0 1 
Totaal 3350 100,0  

 

5.3.8 Beloning 
 
Als werknemers hun loon als billijk of rechtvaardig ervaren, heeft dit een positieve invloed 
op de arbeidsbeleving, zoals de betrokkenheid bij het bedrijf, plezier in het werk… 
 

Tabel 205: perceptie van de lonen in de confectie 

  Aantal Percentage Score 
Nooit of soms rechtvaardig 1777 55,8 0 
Meestal of altijd rechtvaardig 1410 44,2 1 
Totaal 3187 100,0  
 
Premies verhogen meestal de arbeidsbelasting. Vaste lonen is een pluspunt. 
 

Tabel 206: premies in de confectie 

  Aantal Percentage Score 
Wel een premie 656 19,6 0 
Geen premie 2698 80,4 1 
Totaal 3354 100,0  
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5.3.9 De arbeidstijd 
 
De arbeidstijd heeft een kwantitatief en een kwalitatief luik. Kwantitatief gaat het om de 
arbeidsuren per week en dit is normaal een belangrijke factor voor de arbeidsbelasting. De 
vraag naar deeltijds werk hangt hier nauw mee samen. In de confectie stelt de problematiek 
zich evenwel minder omdat daar in zowat alle bedrijven regelmatig tijdelijke werkloosheid 
voorkomt. 
 
Kwalitatief belangrijk kenmerk van de werktijd is in de eerste plaats het begin- en einduur 
van de werkdag. In de confectie zijn die in belangrijke mate afgestemd op de schooluren 
gezien het in meerderheid gaat om vrouwen met een gezinslast. Maar er is een tweede 
aspect, met name de overuren. De confectie heeft namelijk te maken met zeer 
seizoensgebonden producten en just-in-time leveringen. Dit betekent dat er regelmatig 
overuren moeten gemaakt worden. 
 
Overuren betekenen niet alleen een zwaardere belasting omwille van de extra uren die per 
week moeten gepresteerd worden, het betekent ook dikwijls extra werk voor het 
organiseren van het privé-leven. Vaste werkuren en dus geen overuren is een pluspunt voor 
de arbeidsbelasting. 
 

Tabel 207: overuren in de confectie 

  Aantal Percentage Score 
Wel overuren 1074 32,6 0 
Geen overuren 2220 67,4 1 
Totaal 3294 100,0  
 
5.3.10 Vakantie 
 
Ook dit is een belangrijk aspect van de afstemming van het werk op het gezin. Kwantitatief 
gaat het om het aantal verlofdagen, waarbij anciënniteitsdagen hoog op het verlanglijstje 
van de oudere werknemers staan. Maar kwalitatief is de cruciale factor de mate waarin men 
zijn verlof vrij kan kiezen.  
 

Tabel 208: vrije keuze vakantie in de confectie 

  Aantal Percentage Score 
Nooit of soms vrije keuze verlof 2106 63,4 0 
Meestal of altijd vrije keuze verlof 1216 36,6 1 
Totaal 3322 100,0  
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5.3.11 Samenvatting 
 
De tien organisatiesleutels maken deel uit van een bedrijfsbeleid dat met managementkeuzes al dan niet een 
gunstige richting geeft aan de arbeidsorganisatie ten voordele van de kwaliteit van de arbeid. 
 
Één- en tweenaald machines zijn significant meer arbeidsbelastend, bieden een minder gunstige functie-
inhoud en vragen een hogere herstelbehoefte. 44% van de stiksters werkt uitsluitend op dit soort machines. 
 
Computergestuurde opvolging van de productie heeft een ongunstige invloed op de arbeidsbeleving wanneer 
mensen door het gebruik van de computer niet ondersteund maar eerder nerveus worden. 88% van de 
stiksters wordt niet met computergestuurde opvolging geconfronteerd of ondervindt het eerder als een 
ondersteuning, 12% wordt er nerveus van. 
 
Staand werken is vooral voor de arbeidsbelasting en de herstelbehoefte ongunstig. Afwisselend zitten en 
staan is wel belastend, maar de beste keuze op het vlak van gezondheid. 31% van de arbeid(st)ers in de 
confectie werken afwisselend zittend en staand. 
 
Bandwerk is minder gunstig voor de arbeidsbelasting, de arbeidsinhoud, de arbeidsrelaties en het welzijn 
dan teamwerk. 11% van de arbeid(st)ers in de confectie werkt in bandwerk. 
 
Polyvalentie of het bedienen van meerdere werkposten leidt niet tot een hogere arbeidsbelasting of tot minder 
welzijn, maar wel tot een ruimere functie-inhoud. 43% van de stikster in de confectie werkt op 3 of meer 
werkposten. 
 
Multi-inzetbaarheid heeft een significant negatieve invloed op de arbeidsbelasting, de relaties tussen de 
collega’s en met de hiërarchie en de welzijnsfactoren. 42% van de stiksters wordt regelmatig ingezet om 
collega’s te vervangen. 
 
Normtijden verhogen de arbeidsbelasting en 31% van de stiksters werkt met normtijden. Tolerantiegrenzen 
zijn op zich niet negatief, maar ze moeten dan wel duidelijk zijn. 10% van de stiksters wordt 
geconfronteerd met onduidelijke tolerantiegrenzen.  
 
Voorkeur mogen geven aan kwaliteit is een pluspunt, rendement heeft een negatieve invloed op de 
arbeidsbeleving. 31% van de stiksters mag voorkeur geven aan de kwaliteit. 
 
De aandacht voor kwaliteitszorg is gunstig voor de arbeidsbeleving. 54% van de stiksters mag meestal of 
altijd zelf de kwaliteitscontrole, maar 43% moet naast het werk ook fouten herstellen zonder daar extra 
tijd voor te krijgen. 
 
Opleidingen, of althans toch het gevoel van voldoende opgeleid te zijn, is gunstig voor de arbeidsbelasting. 
59% voelt zich meestal of altijd voldoende opgeleid. 
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De bandleidster heeft een grote invloed op de arbeidsbeleving van de werknemers: de belasting, de inhoud en 
de relaties van het werk. Zwak leiderschap gaat samen met minder gunstige scores. 33% van de 
arbeid(st)ers in de confectie heeft te maken met leidinggevenden waar zij weinig of niet bij terecht kunnen 
voor werkoverleg of probleemoplossingen. 15% krijgt lang niet altijd duidelijke werkopdrachten. 
 
Premiestelsels, ook al gaat het maar om 20% van de werknemers die een premie behalen, zorgen voor een 
verhoging van de arbeidsbelasting, minder goede relaties, plezier in het werk en betrokkenheid bij het bedrijf. 
 
Tenslotte heeft ook de afstemming van het werk- en gezinsleven een invloed en dan zijn vooral de werkuren, 
de vakantie en de overuren van belang. 32% van de arbeid(st)ers in de confectie heef te maken met overuren, 
63% kan nooit of maar soms zelf verlofdagen kiezen. 
 
Bovenstaande organisatiekenmerken zijn meteen ook managementinstrumenten of organisatiesleutels om de 
kwaliteit van de arbeid te bewaken en om het welzijn bij de arbeid te verbeteren. Deze instrumenten staan 
uiteraard niet op zich. Kiezen voor teamwerk betekent een betere integratie van het kwaliteitsbeleid, en 
vermijden dat mensen uitsluitend op één- en/of tweenaald machines moeten werken zal betekenen dat 
werknemers meer polyvalent worden. Maar dit soort van geïntegreerde aanpak is nu eenmaal kenmerkend 
voor een holistische aanpak of een geïntegreerd personeelsbeleid. Op korte termijn zal het rendement moeten 
inbinden en meer ruimte geven aan kwaliteitszorg,  opleiding, polyvalentie, enz. Maar misschien is dat ook 
wel de centrale sleutel tot het behoud van de tewerkstelling in Vlaanderen. 
 

5.4 De droomfabriek 
 
Voorgaande 10 organisatiesleutels bevatten 20 kenmerken die een gunstige invloed kunnen 
hebben op de kwaliteit van de arbeid en de arbeidsbeleving van de werknemers. De cruciale 
kenmerken voor de arbeidsbeleving in de confectiesector zijn: machines en informatica, 
zittend en/of staand werken en veiligheid, bandwerk versus teamwerk en multi-
inzetbaarheid versus polyvalentie, kwaliteitstaken zoals tolerantiegrenzen en kwaliteitszorg 
en herstel, opleiding en werkopdrachten, leiderschap, loon arbeidstijd en verlof. Gezien de 
correlatie tussen de verschillende factoren van de arbeidsorganisatie, zie bijlage 16, is het 
niet nodig om een rangorde of weging te maken van de verschillende kenmerken. Bijlage 
16: Correlaties tussen de arbeidsorganisatorische kenmerken van de droomfabriek. 
 
Sleutelen aan 1 van de kenmerken betekent meestal ook een onmiddellijke invloed op de 
andere kenmerken. Zo scoren bijvoorbeeld teamwerkers of werknemers op individuele 
werkposten op alle andere organisatiekenmerken gunstig, hetzelfde geldt voor hen die zich 
goed opgeleid voelen. Waar men in een specifiek bedrijf prioritair aandacht aan geeft om de 
kwaliteit van het werk te verbeteren, wordt best bepaald door de prioriteiten van de 
mensen en de belangen van het bedrijf.  
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Op basis van de totaalscores die de werknemers behalen kan een opdeling gemaakt in 3 
virtuele organisaties waar deze werknemers in werken. Deze bedrijven zijn respectievelijk 
koplopers, peloton en staartbedrijven. 
 
Voorgaande oefening kan alleen worden gemaakt voor de stiksters, gezien veel van de 
organisatiesleutels enkel gericht waren op de stiksters. Daarenboven moeten respondenten 
geantwoord hebben op alle twintig betrokken organisatiekenmerken want anders kan geen 
totaalscore berekend worden. Daardoor werd de groep werknemers die in de typologie van 
bedrijven ingedeeld kon worden, zeg maar ondergebracht in één van de 3 virtuele 
bedrijven, wel sterk beperkt. Ongeveer de helft van de stiksters voldeed aan deze criteria. 
De vraag is dan ook terecht of deze groep ook representatief is voor diegene die niet 
konden ingedeeld worden. Met andere woorden, is de groep waarop de oefening wordt 
gemaakt significant verschillend van de anderen? Hiervoor wordt een T-analyse gebruikt, 
die gaat na in hoeverre de groepen significant van elkaar verschillen op vlak van de 
arbeidsbeleving en het welzijn. De gepaarde T-toets, noch de Mann-Whitney geven 
significante verschillen. De werknemers die alle vragen beantwoordden en daardoor in de 
oefening opgenomen werden om 3 virtuele bedrijven te construeren, verschillen niet 
significant van hen die niet opgenomen werden. Daarenboven is het ook niet zo dat de 
respondenten die opgenomen werden in de typologie uit een ander soort bedrijven komen 
wat grootte betreft. 
 

Tabel 209: representativiteitstest voor typologie van bedrijven 

 Totaal
  Opgenomen in de 

typologie 
Niet opgenomen in de 

typologie
Minder dan 10 werknemers 80 136 216
  37,0% 63,0% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 247 411 658
  37,5% 62,5% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 83 135 218
  38,1% 61,9% 100,0%
100 of meer werknemers 97 196 293
  33,1% 66,9% 100,0%
  507 878 1385
  36,6% 63,4% 100,0%
Er is geen sign. verband! 

 
De koplopers zorgen er voor dat er minstens 16 van de 20 kenmerken voorhanden zijn. 
Het peloton voorziet in 11 tot 15 van deze kenmerken en de staartbedrijven hebben 
maximum 10 van deze kenmerken. Het aantal arbeid(st)ers dat in zulke bedrijven werkt is 
respectievelijk 16%, 60% en 24%. De relatie met de welzijnsfactoren is significant en zeer 
sterk. Zie bijlage 17: Correlaties tussen virtuele droomfabriek en belevings- en 
welzijnsfactoren. 
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Tabel 210: typologie van de bedrijven 

  Aantal Percentage
Koplopers 100 16,3 
Peloton 370 60,3 
Staart 144 23,5 
Totaal 614 100,0 

 
Op basis van voorgaande testen werken 16% of 1/6 van de arbeid(st)ers in de confectie in 
koplopers binnen de sector, omdat het bedrijf relatief meer gunstige kenmerken voor de 
kwaliteit van het werk opneemt. 60% of 6/10 van de werknemers werkt onder gemiddeld 
gunstige kenmerken en ¼ scoort duidelijk minder gunstig. 
 
5.4.1 Kwaliteit van de arbeid en welzijn 
 
De scores geven een goed idee van het gradueel verschil. 
 

Tabel 211: typologie van bedrijven, arbeidsbeleving en welzijn 

Droomfabriek koplopers, 
peloton en staart 

Werktempo en 
hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning

Koplopers Gemiddelde 29,52 69,50 9,48 23,18
  N 97 99 98 98
Peloton Gemiddelde 44,23 69,64 13,93 29,85
  N 352 368 363 365
Staart Gemiddelde 63,03 72,13 18,53 38,99
  N 139 142 139 139
Totaal Gemiddelde 46,25 70,20 14,27 30,87
  N 588 609 600 602
 
Droomfabriek koplopers, 
peloton en staart 

Afwisseling in 
het werk

Leer-
mogelijkheden

Zelfstandigheid 
in het werk

Inspraak

Koplopers Gemiddelde 57,22 40,09 53,45 52,95
  N 97 95 97 99
Peloton Gemiddelde 45,51 28,02 32,22 28,84
  N 353 362 355 366
Staart Gemiddelde 34,84 20,15 18,75 16,37
  N 140 141 138 141
Totaal Gemiddelde 44,91 28,08 32,56 29,87
  N 590 598 590 606
 
Droomfabriek koplopers, 
peloton en staart 

 Relatie met collega's Relatie met directe 
leiding

Communicatie

Koplopers Gemiddelde 85,74 85,65 61,34
  N 94 96 97
Peloton Gemiddelde 72,64 70,30 39,82
  N 351 357 366
Staart Gemiddelde 65,74 56,94 28,44
  N 136 139 143
Totaal Gemiddelde 73,14 69,65 40,58
  N 581 592 606
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Droomfabriek koplopers, peloton en staart Toekomstonzekerheid
Koplopers Gemiddelde 32,22
  N 97
Peloton Gemiddelde 53,17
  N 363
Staart Gemiddelde 55,54
  N 140
Totaal Gemiddelde 50,33
  N 600
 
Droomfabriek koplopers, 
peloton en staart 

Plezier in
het werk

Betrokkenheid 
bij organisatie

Herstel-
behoefte

Piekeren Gezondheid
VIW

Koplopers Gemiddelde 93,75 80,63 15,22 13,54 8,12
  N 96 91 89 96 86
Peloton Gemiddelde 73,64 53,01 39,21 19,25 12,92
  N 352 340 358 361 310
Staart Gemiddelde 55,39 32,62 56,30 31,51 19,49
  N 137 128 140 142 111
Totaal Gemiddelde 72,67 52,84 39,65 21,24 13,54
  N 585 559 587 599 507
 
5.4.2 Bedrijfsgrootte en subsector 
 
De eerste vraag is natuurlijk deze naar de aanwezigheid van grote bedrijven bij de 
koplopers. Uit de bespreking van de verschillen naar bedrijfsgrootte was reeds duidelijk 
gebleken dat grote bedrijven in het algemeen minder goed scoren dan kleine bedrijven als 
het om positieve arbeidsbeleving gaat. Maar is ook de totaalscore minder gunstig? 
 
Een eenvoudige kruistabel toont duidelijk dat grote bedrijven vooral bij het peloton en bij 
de staartbedrijven horen op vlak van kwaliteit van de arbeid. 
 

Tabel 212: bedrijfsgrootte, koplopers, peloton en staartbedrijven 

Koplopers peloton en staart Totaal
  Koplopers Peloton Staart
Minder dan 10 werknemers 52 48 4 104
  50,0% 46,2% 3,8% 100,0%
Van 10 tot 49 werknemers 34 197 62 293
  11,6% 67,2% 21,2% 100,0%
Van 50 tot 99 werknemers 9 65 26 100
  9,0% 65,0% 26,0% 100,0%
100 of meer werknemers 5 57 52 114
  4,4% 50,0% 45,6% 100,0%
Totaal 100 367 144 611
  16,4% 60,1% 23,6% 100,0%
Cramér’s V sign. Op .001 en correlatie .34 

 
De verschillen voor de afzonderlijke welzijnsfactoren tussen de sectoren zijn beperkt, maar 
een totaalbeeld geeft wel een zekere tendens. Vooral bedrijven met niet-kledingproductie 
horen bij de koplopers, maar van de kleding zijn relatief de werknemers van de 
bovenkleding meer tewerkgesteld in koploperbedrijven. 
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Tabel 213: subsectoren, koplopers, peloton en staartbedrijven 

Koplopers peloton en staart per sector Totaal
  Koplopers Peloton Staart
Lingerie 4 21 20 45
  8,9% 46,7% 44,4% 100,0%
Bovenkledij 32 181 71 284
  11,3% 63,7% 25,0% 100,0%
Werkkledij 5 41 19 65
  7,7% 63,1% 29,2% 100,0%
Niet-kleding 31 59 11 101
  30,7% 58,4% 10,9% 100,0%
Andere 18 40 16 74
  24,3% 54,1% 21,6% 100,0%
  90 342 137 569
  15,8% 60,1% 24,1% 100,0%
Cramér’s V sign. Op .001 en correlatie .20 

 
5.4.3 Kwaliteit van de arbeid loont 
 
Scoren koplopers beter op vlak van verloop en afdankingen? In de enquête werden daar 3 
vragen rond gesteld en voor alle vragen is er een significant verband: koplopers kennen 
minder verloop. Ter illustratie: 
 

Tabel 214: koplopers, peloton, staartbedrijven en personeelsverloop 

Is er veel verloop of wisseling van personeel? Totaal
  Neen Ja
Koplopers 84 8 92
  91,3% 8,7% 100,0%
Peloton 241 89 330
  73,0% 27,0% 100,0%
Staart 54 73 127
  42,5% 57,5% 100,0%
  379 170 549
  69,0% 31,0% 100,0%
Cramér’s V sign. Op .001 en correlatie .35 

 
Naast de invloed van de kwaliteit van de arbeid waardoor werknemers in kopbedrijven 
meer betrokken zijn bij het bedrijf, spelen hier wellicht ook de interne 
doorgroeimogelijkheden. 
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Tabel 215: koplopers, peloton, staartbedrijven en promotiemogelijkheden 

Heeft u goede vooruitzichten op het maken van carrière of promotie? Totaal
  Neen Ja
Koplopers 75 23 98
  76,5% 23,5% 100,0%
Peloton 317 42 359
  88,3% 11,7% 100,0%
Staart 130 10 140
  92,9% 7,1% 100,0%
  522 75 597
  87,4% 12,6% 100,0%
Cramér’s V sign. Op .001 en correlatie .16 

 
In de bedrijven bij de koplopers wordt ook significant minder gepest en is men iets minder 
vaak afwezig wegens ziekte. 
 

Tabel 216: koplopers, peloton, staartbedrijven en pesten op de werkvloer 

Pesten Totaal
  Neen Ja
Koplopers 98 1 99
  99,0% 1,0% 100,0%
Peloton 352 11 363
  97,0% 3,0% 100,0%
Staart 129 15 144
  89,6% 10,4% 100,0%
  579 27 606
  95,5% 4,5% 100,0%
Cramér’s V sign. Op .001 en correlatie .16 

 
Geneesmiddelen en slaapmiddelen worden relatief gezien meer gebruikt in staartbedrijven, 
maar het verband is eerder zwak. 
 
Tenslotte ligt de eigen verloopintentie van de werknemers in staartbedrijven significant 
hoger,… 
 

Tabel 217: koplopers, peloton, staartbedrijven en verloopintentie 

Heeft u de afgelopen 5 jaar actief uitgekeken naar een andere job? Totaal
  Neen Ja
Koplopers 94 5 99
  94,9% 5,1% 100,0%
Peloton 311 53 364
  85,4% 14,6% 100,0%
Staart 106 37 143
  74,1% 25,9% 100,0%
  511 95 606
  84,3% 15,7% 100,0%
Cramér’s V sign. Op .001 en correlatie .18 

 
…samen met de idee om in de toekomst minder uren te gaan werken.  
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Tabel 218: koplopers, peloton, staartbedrijven en minder uren willen gaan werken 

Bent u van plan om in de toekomst minder uren te gaan werken? Totaal
  Neen Ja
Koplopers 79 20 99
  79,8% 20,2% 100,0%
Peloton 254 108 362
  70,2% 29,8% 100,0%
Staart 90 52 142
  63,4% 36,6% 100,0%
  423 180 603
  70,1% 29,9% 100,0%
Cramér’s V sign. Op .05 en correlatie .11 

 
Tenslotte is er een opmerkelijk verschil in het aantal ziektedagen. 
 

Tabel 219: koplopers, peloton, staartbedrijven en dag afwezig wegens ziekte 

Hoeveel dagen bent u in de afgelopen 12 maanden thuis gebleven wegens ziekte? Totaal 
  Geen enkele dag Minder dan 10 dagen Meer dan 10 dagen  
Koplopers 54 29 17 100 
  54,0% 29,0% 17,0% 100,0% 
Peloton 198 108 62 368 
  53,8% 29,3% 16,8% 100,0% 
Staart 68 44 32 144 
  47,2% 30,6% 22,2% 100,0% 
Totaal  320 181 111 612 
  52,3% 29,6% 18,1% 100,0% 
 
Van de werknemers in koploperbedrijven is 54% geen enkele dag afwezig geweest wegens 
ziekte, in staartbedrijven is dat maar 47%. 
 
5.4.4 Samenvatting 
 
De belangrijkste arbeidsorganisatorische kenmerken met een gunstige invloed op de 
arbeidsbeleving in de confectiesector zijn: machines en informatica, zittend en/of staand 
werken en veiligheid, bandwerk versus teamwerk en multi-inzetbaarheid versus 
polyvalentie, kwaliteitstaken zoals tolerantiegrenzen en kwaliteitszorg en herstel, opleiding 
en werkopdrachten, leiderschap, loon arbeidstijd en verlof. Er is een significant en sterk 
verband tussen deze kenmerken wat betekent dat als één van deze kenmerken voorkomt, 
de kans groot is dat meerdere van deze kenmerken aanwezig zijn. 
 
Voorgaande arbeidsorganisatorische kenmerken werden voor de typologie van de bedrijven 
opgesplitst in 20 concrete actiepunten. 
 
16% van de werknemers werkt in bedrijven met meer dan 16 van de 20 organisatiepunten 
die concreet een gunstige invloed hebben op de arbeidsbeleving. Voor 60% gaat het om 11 
tot 15 positieve kenmerken; 24% kent in zijn arbeidsorganisatie maximum 10 van deze 
positieve kenmerken voor de arbeidsbeleving. 
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Kleine bedrijven en bedrijven die producten maken in de niet-kleding sector scoren 
gunstiger en benaderen meer het concept van een droomfabriek. 
 
Werken aan een gunstige arbeidsorganisatorische context is niet alleen positief voor de 
arbeidsbeleving van de werknemers, het loont ook. Bij de koplopers vermeldt minder dan 1 
op 10 werknemers een groot verloop in de organisatie, bij de staartbedrijven is dat 57%. 
Bijna 1 op 4 werknemers bij de koplopers zegt gunstige loopbaanperspectieven te hebben, 
bij de staartbedrijven is dat 7%. Pesten op het werk komt bij de koplopers zo goed als niet 
voor, bij de staartbedrijven is dat 10%. Werknemers in koploperbedrijven vertonen ook 
een lage verloopintentie en zijn minder geneigd om korter te gaan werken, respectievelijk 
5% en 20%. Bij de staartbedrijven zoeken meer mensen naar een andere job, 26% zegt in 
de afgelopen 5 jaar naar een andere job uitgekeken te hebben; 36% wil minder uren gaan 
werken. 
 
Tenslotte is er ook een opmerkelijk verschil in het aantal ziektedagen. In koplopers 
bedrijven is 54% van de werknemers geen enkele dag afwezig geweest wegens ziekte, in 
staartbedrijven is dan minder dan de helft, namelijk 47%. 
 

5.5 Bedrijfstypes en welzijn in de casestudies 
 
Aan de casestudies hebben acht bedrijven deelgenomen, 3 daarvan zijn KMO’s met 50 tot 
99 werknemers en 5 bedrijven stellen meer dan 100 werknemers tewerk. 
 
Met het management werden enkele algemene beleidslijnen besproken zoals de 
marktstrategie, het personeelsbeleid, de relatie met de vakbonden en dergelijke meer. Op 
basis daarvan worden de bedrijven in de casestudies opgedeeld in 3 categorieën: defensief 
management, klassiek management, en innovatief management. 
 
Één bedrijf is op managementstrategisch vlak defensief, 2 bedrijven klassiek en 1 bedrijf 
verregaand innovatief. 3 bedrijven zijn innovatief op technisch vlak maar hebben een 
klassiek personeelsbeleid. 
 
Het bedrijf met innovatief profiel scoort relatief gunstiger, maar ook één van de klassieke 
bedrijven heeft geen enkele ongunstige score wat welzijn betreft. 
 
Grote bedrijven scoren minder gunstig en een ervaren ‘verhoogde’ werkdruk is hieraan niet 
vreemd. 
 
Hierna worden de verschillen tussen de bedrijven op het vlak van welzijn kort besproken. 
De aandacht gaat vooral naar de specifieke context waarbinnen bedrijfsresultaten altijd 
gekaderd moeten worden. 
 



Welzijn in de confectie.  Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie 

 

230. 

5.5.1 Plezier in het werk 
 
Het plezier in het werk verschilt niet tussen werknemers in grote bedrijven, wel tussen 
werknemers van kleine bedrijven. Dat het verschil significant is, is te wijten aan één bedrijf 
waar de werknemers met duidelijk meer plezier komen werken. Dit bedrijf valt op door een 
relatief grotere afwisseling in het werk, een duidelijke communicatiestrategie, een vrij goed 
gevoel van werkzekerheid, een goeie afstemming tussen werk en gezin. 
 
5.5.2 Betrokkenheid bij de organisatie 
 
De verschillen zijn niet significant tussen de bedrijven in de casestudies. Nochtans is er een 
duidelijke verschil tussen de bedrijven wat betreft de bedrijfscultuur. Een aantal van de 
betrokken bedrijven werkt sterk aan een eigen bedrijfscultuur met onder andere een eigen 
bedrijfskrantje en feesten bij bepaalde gelegenheden of jaarlijkse uitstappen. Door de 
werknemers wordt daar gemengd op gereageerd. Een deel is daarover heel enthousiast, een 
ander deel laat dat liever aan zich voorbij gaan. Een delicaat punt hierbij is dikwijls de 
confrontatie tussen arbeid(st)ers en bedienden. In sommige bedrijven is het water tussen 
beide groepen werknemers nog heel diep. Zeker daar waar aparte refters en parking 
bestaan. 
 
Bedrijven die de betrokkenheid van de werknemers willen verhogen doen dit het best door 
een betere organisatie van de inspraakmogelijkheden. De correlatie tussen de factoren 
‘inspraak’ en ‘betrokkenheid’ is bijzonder groot, nl. .51, wat betekent dat 26% van de 
verschillen in betrokkenheid bij de organisatie kan verklaard worden door de inspraak. 
 

5.5.3 Veranderen van baan 
 
Bij werknemers uit kleine bedrijven zijn de resultaten niet significant verschillend, bij 
werknemers in grote bedrijven wel. Gunstig of beter - dan gemiddeld voor de grote 
bedrijven - wordt gescoord als bijvoorbeeld de afstemming op het gezin en de 
verlofregeling gunstig is. Zijn deze laatste ongunstig, dan geldt dat ook voor de 
verloopintentie. Ook een zwaardere arbeidsbelasting en een hoge mate van multi-
inzetbaarheid werken ongunstig.  
 
Hier kunnen externe factoren wel een belangrijke rol spelen, met name de nabijheid van 
andere sectoren met een gelijkaardig werknemersprofiel. Wanneer bijvoorbeeld een groot 
bedrijf uit de metaalverwerkende nijverheid in de buurt gevestigd is of zich daar komt 
vestigen, dan is een meer dan gemiddeld verloop zeker niet alleen te wijten aan de interne 
arbeidssituatie. Anderzijds zullen werknemers die zich niet betrokken voelen bij het bedrijf 
en die ontevreden zijn over bepaalde factoren van de arbeid toch niet zo snel geneigd zijn 
om het bedrijf te verlaten wanneer er niet direct alternatieven voorhanden zijn. 
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5.5.4 Herstelbehoefte 
 
De herstelbehoefte verschilt niet significant tussen de werknemers van kleine bedrijven, wel 
in grote bedrijven. Afwisselend werk en een goeie werksfeer zijn hier de belangrijkste 
kenmerken bij goede scores van het bedrijf. Als relatief meer mensen parttime werken ligt 
ook de herstelbehoefte lager. 
 

5.5.5 Piekeren 
 
Bij werknemers in kleine bedrijven zijn er geen significante verschillen, in grote bedrijven 
zijn er 2 afwijkende scores en die zijn minder gunstig dan gemiddeld voor werknemers in 
gelijkaardige bedrijven. In het ene bedrijf gaat een hogere mate van piekeren duidelijk 
samen met een zwaardere arbeidsbelasting en andere minder goede scores. Het gaat dus 
om een relatief negatieve invloed van de arbeidsbeleving. Het bedrijf had net een 
reorganisatie achter de rug, kent nog veel bandwerk en maakt veel gebruik van multi-
inzetbaarheid om planningsproblemen te voorkomen. In het andere bedrijf kan de 
negatieve sfeer onder collega’s onder andere verklaard worden doordat kwaliteit én 
kwantiteit prioritair zijn en het premiestelsel onder druk staat. Het bedrijf telt ook relatief 
gezien een hoog percentage mensen dat gepest wordt. Zie ook paragraaf: pesten als 
knipperlicht. 
 

5.5.6 Gezondheid 
 
Tussen werknemers van kleine bedrijven zijn er geen verschillen, bij de grote bedrijven is er 
één negatieve uitschieter: een bedrijf met een relatief hogere arbeidsbelasting en andere 
minder gunstige scores voor arbeidsbeleving. Relatief meer mensen dan gemiddeld waren 
ook meer dan 10 dagen afwezig wegens ziekte. Dit hoger aantal is te verklaren door het feit 
dat alle arbeid(st)ers, ook zij die al maanden afwezig waren, gevraagd werden om deel te 
nemen aan het onderzoek. In de meeste andere bedrijven beperkte men zich tot de 
‘werkenden’ op het moment van de enquête. Het bedrijf is ook het bedrijf waar mensen 
niet tijdens ziekteverlof afgedankt worden na de 6 maand. De vergelijking is hernomen 
voor de werknemers die geen of maximum 10 dagen afwezig weren, maar de verschillen 
tussen de bedrijven blijven bestaan. Het is duidelijk een typevoorbeeld waar een hogere 
belasting zeer duidelijke sporen nalaat bij het welzijn. 
 
5.5.7 Samenvatting 
 
De algemene verbanden die in het onderzoek gevonden worden tussen de aspecten van 
arbeidsbeleving en welzijn, komen ook terug in de resultaten van de casestudies. 
 
Naast algemene verbanden zijn er ook in elke casestudie specifieke contextvariabelen die de 
resultaten mee bepalen.  
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5.6 Pesten als knipperlicht 
 
In de paragraaf 5.4.3 ‘kwaliteit van de arbeid loont’ werd aangetoond dat betere 
arbeidsorganisaties minder problemen hebben met verloop, ziekteverzuim en andere 
minder gunstige situaties zoals pesten.  
 
In zeker mate kan ‘pesten’ als knipperlicht dienen om aan te geven dat er een en ander 
misloopt in de arbeidsorganisatie. In ‘staart’ bedrijven met relatief minder gunstige 
arbeidsorganisatiekenmerken wordt 10 x meer gepest dan in koploperbedrijven. Het gaat 
om respectievelijk 10 en 1% van de werknemers. 
 
De wet van 11 juni 2002, BS 24 juni 2002 en een nieuw KB regelen pesten en intimidaties  
op de werkvloer32. De wet maakt integraal deel uit van de Welzijnswet en de Codex met 
betrekking tot geweld op het werk. De wet zorgt voor een meer uniforme en volledige 
wetgeving op dit vlak. Het is de bedoeling dat een vertrouwenspersoon kan aangesproken 
worden wanneer iemand zich gepest of bedreigd voelt. Deze vertrouwenspersoon zal in 
eerste instantie proberen bemiddelen, maar indien dat niet lukt kan een klacht worden 
neergelegd en dan geldt de omgekeerde bewijslast. Dit betekent dat de werkgever moet 
aantonen dat er geen inbreuken zijn. Om pesten te voorkomen moet de werkgever ook 
passende maatregelen nemen. De preventieadviseur en de vertrouwenspersoon moeten een 
preventiebeleid uitstippelen en bespreken met het Comité voor preventie en Bescherming 
op de Werkplek. Om vrij klacht te kunnen neerleggen en om een beleid te kunnen 
uitstippelen worden de betrokkenen beschermd tegen ontslag. 
 
In uitvoering van de wet over pesten op het werk is op 11 juli 2002 het uitvoeringsbesluit 
verschenen. Dit KB bevat de noodzakelijke elementen om de wet te kunnen toepassen. 
Het geeft duidelijkheid over informeren en sensibiliseren van werknemers  en de 
klachtenprocedure. Ook de taakverdeling en de verantwoordelijkheden worden 
omschreven. Sleutelfiguur in het beleid is de preventieadviseur. 
 
Recente studies tonen aan dat pesten op het werk een omvangrijk probleem is in de 
Europese Unie. 8 tot 10% van de Europese werknemers zou te maken hebben met pesten 
en vormen van intimidatie op het werk33. Slachtoffers zijn zowel mannen als vrouwen in 
privé- en overheidsorganisaties. Pesten is een bron van stress op het werk en heeft 
verregaande gevolgen voor de slachtoffers en voor de arbeidsorganisatie34. 
 
Pesten is zeker en vast een signaal dat er iets mis loopt in de organisatie op vlak van relaties 
en communicatie. Volgende correlaties spreken voor zich. 
 

                                                 
32 De olledige tekst is beschikbaar op de website van het federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. http://www.meta.fgov.be/ 
33 www.prevent.be 
34  Emmerechs Sonja / Pesten. Op school, op het werk, thuis en in relaties, wat doen we eraan. Icarus, Antwerpen, 1999, 278p. 
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Tabel 220: correlaties tussen pesten op het werk, relaties, communicatie en 

inspraak 

  Spearman's rho Pesten Relatie 
met 

collega's 

Relatie 
met 

directe 
leiding 

Communi-
catie 

Inspraak 

Correlatiecoëfficiënt 1,000 -,267 -,183 -,106 -,102 

Sig. (2-zijdig) , ,000 ,000 ,000 ,000 

Pesten 

N 3193 2928 2954 3004 2990 

Correlatiecoëfficiënt -,267 1,000 ,510 ,350 ,315 

Sig. (2-zijdig) ,000 , ,000 ,000 ,000 

Relatie met 
collega's 

N 2928 3023 2904 2934 2895 

Correlatiecoëfficiënt -,183 ,510 1,000 ,563 ,561 

Sig. (2-zijdig) ,000 ,000 , ,000 ,000 

Relatie met 
directe 
leiding 

N 2954 2904 3050 2977 2947 

Correlatiecoëfficiënt -,106 ,350 ,563 1,000 ,580 

Sig. (2-zijdig) ,000 ,000 ,000 , ,000 

Communi-
catie 

N 3004 2934 2977 3101 2982 

Correlatiecoëfficiënt -,102 ,315 ,561 ,580 1,000 

Sig. (2-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,000 , 

Inspraak 

N 2990 2895 2947 2982 3081 

Correlatie is significant .01 (2-zijdig). 
 
De volledige tabel wordt gegeven om duidelijk te maken dat relaties, communicatie en 
inspraak ook sterk onderling correleren. Deze sterke correlatie kan er op duiden dat dit 
patroon ook samenhangt met andere bedrijfsorganisatorische kenmerken. Dit gegeven 
overstijgt dus de individuele beleving.  
 
Uiteraard kan men de redenering ook omkeren en stellen dat de persoon in kwestie, 
doordat hij gepest wordt problemen krijgt met zijn collega’s en hiërarchie. Maar dat staat 
wel haaks op de correlaties met communicatie en inspraak. De communicatiestrategie 
binnen een bedrijf en de organisatie van de inspraak of de mate van inspraakmogelijkheden 
is steeds afhankelijk van wat het management mogelijk maakt. 
 
Maar wie meer ‘statistiek’ nodig heeft om de aard van het verband aan te nemen, kan 
wellicht overtuigd worden met enkele verbanden tussen ‘gepest worden’ en bepaalde 
deelaspecten van de relatie met de hiërarchie. 
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Tabel 221: pesten op de werkvloer als men de directe leiding niet om hulp kan 

vragen 

Pesten TotaalKunt u als het nodig is uw directe leiding om hulp vragen? 

Neen Ja

Nooit  192 30 222

   86,5% 13,5% 100,0%

Soms  983 87 1070

   91,9% 8,1% 100,0%

Vaak  700 19 719

   97,4% 2,6% 100,0%

Altijd  1057 22 1079

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

Totaal  2932 158 3090

94,9% 5,1% 100,0%
 
In een arbeidsorganisatie waar de medewerkers altijd de hulp kunnen inroepen van de 
directe leiding is de kans op gepest worden duidelijk kleiner dan wanneer men dat niet kan. 
 

Tabel 222: pesten op de werkvloer als men zich niet gewaardeerd voelt  

Pesten Totaal Voelt u zich in uw werk gewaardeerd door uw directe leiding? 

Neen Ja   
Nooit  381 50 431 

   88,4% 11,6% 100,0% 
Soms  1054 73 1127 
   93,5% 6,5% 100,0% 
Vaak  826 23 849 
   97,3% 2,7% 100,0% 
Altijd  647 11 658 

   98,3% 1,7% 100,0% 
Totaal   2908 157 3065 
    94,9% 5,1% 100,0% 

 
En hetzelfde risico loopt men wanneer de relatie met de hiërarchie niet goed is, de directe 
leiding agressief is, enz. 
 
Een goeie verstandhouding tussen collega’s en met leidinggevenden, een duidelijke 
communicatiestrategie en de nodige inspraakkanalen, zijn de beste preventie tegen pesten 
op het werk. 
 
Het verband tussen pesten en ‘goed’ management kan heel duidelijk vooropgesteld worden, 
omdat er in verschillende bedrijven concrete voorbeelden zijn. Afdelingshoofden die 
vonden dat de werknemers maar zelf hun problemen moeten oplossen, laten vrij spel aan 
de pesters om hun ‘slachtoffers’ gedurende lange tijd het werken onaangenaam te maken. 
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Voorgaande wordt ook bevestigd door de resultaten van de enquête in het algemeen. 
Werknemers in bedrijven die veel inspanningen doen op het vlak van arbeidsorganisatie ten 
voordele van kwaliteit van de arbeid hebben significant minder risico om gepest te worden. 
 

5.7 Samenvatting 
 
De droomfabriek of de ideale organisatie is eerder te vinden onder de kleine en 
middelgrote bedrijven en eerder in de subsector van de niet-kleding. Maar deze vaststelling 
betekent niet dat kleine bedrijven en niet-kleding producten op zich de arbeidsbeleving 
gunstig beïnvloeden. De analyse van de bedrijfskenmerken maakt duidelijk dat een aantal 
gunstige organisatiekenmerken aan de basis liggen van de verschillen in de arbeidsbeleving 
van de werknemers. Deze positieve organisatiekenmerken treffen we meer aan in kleine 
dan in grote bedrijven. 
 
De organisatiekenmerken die gunstig inwerken op de arbeidsbeleving van de werknemers 
en de kwaliteit van het werk verbeteren, kunnen worden samengevat in 10 
organisatiesleutels. Deze organisatiesleutels bevatten een aantal arbeidsorganisatorische 
kenmerken die onderling ook sterk verbonden zijn. Op basis van de correlaties die er 
bestaan tussen de organisatiekenmerken en de arbeidsbeleving en het welzijn, kan er een 
volgorde van belangrijkheid opgesteld worden. De leiderschapsstijl van de direct 
leidinggevenden heeft relatief de grootste impact. Een sterk leiderschap, gebaseerd op 
overleg en aandacht voor de problemen van de werknemers, heeft een zeer gunstige 
invloed op de arbeidsbeleving. Een goede opleiding voor deze direct leidinggevenden is 
hierbij cruciaal. Opleiding en duidelijk werkopdrachten is de tweede belangrijke sleutel die 
geldt voor alle werknemers. Een derde belangrijk managementthema is de kwaliteitszorg. 
Prioriteit leggen bij kwaliteitszorg, duidelijke afspraken over tolerantiegrenzen en extra tijd 
voorzien voor herstellingen, zijn stuk voor stuk van belang voor de kwaliteit van de arbeid. 
De combinatie van de machines waarop werknemers werken en de computergesteunde 
opvolging maken deel uit van keuzes op technologisch vlak, een vierde sleutel met 
belangrijke gevolgen voor de arbeidsbelasting. Als vijfde dient zich de problematiek aan 
van de beloning. Lonen en premiestelsel moeten als rechtvaardig ervaren worden, premies 
verhogen de arbeidsbelasting. De zesde en zevende sleutel hebben betrekking op de 
afstemming tussen werk en gezin. Meer vrije keuze bij de vakantieregeling zorgt voor een 
grotere betrokkenheid en heeft een invloed op de herstelbehoefte. Overuren hebben een 
negatieve invloed, vooral wanneer deze onaangekondigd moeten gepresteerd worden. 
Organisatiesleutel acht en negen hebben betrekking op de arbeidsverdeling. Teamwerk is 
en betere keuze dan bandwerk en polyvalentie geniet de voorkeur boven multi-
inzetbaarheid. Tenslotte is ook de ergonomie niet zonder belang. De keuze om afwisselend 
zittend en staand te werken biedt de beste combinatie op vlak van belasting en 
gezondheidsklachten. 
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In de 8 casestudies worden deze 10 organisatiesleutels op verschillende manieren ingezet en 
hebben zo een telkens een unieke impact op de arbeidsbeleving. Met de informatie die uit 
dit onderzoek naar voor is gekomen, wordt nu verder gewerkt door de leden van het 
Comité voor preventie en bescherming op de werkplek. 
 
Met de analyse in dit onderzoek is aangetoond dat het inzetten van de 10 organisatiesleutels 
ten voordele van de kwaliteit van de arbeid loont. Het personeelsverloop neemt af, de 
promotiemogelijkheden nemen toe, de ziektedagen verminderen en pesten op het werk kan 
voorkomen worden. Pesten op het werk kan zelfs in zeker mate als een flikkerlicht dienen 
dat aangeeft dat er iets mis loopt in de organisatie. 
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1. BIJLAGEN 
 

1.1 Bijlage: VBBA methodologie 
 
De VBBA bestaat uit 243 vragen, verdeeld over 27 schalen. Meestal wordt de verkorte 
versie, de zogenaamde kern-VBBA, gebruikt die bestaat uit 108 vragen verdeeld over 14 
schalen.  
 
De VBBA is opgebouwd uit vragen uit bestaande instrumenten waarop een facetanalyse is 
gemaakt. De bestaande instrumenten werden samengebracht volgens de 
sneeuwbalmethode: een instrument bevat meestal een verwijzing naar andere gelijkaardige 
instrumenten. Zo werden via de referenties een 50-tal instrumenten samengebracht, 
uiteraard de meest belangrijke eerst. Samen geven zij een goed beeld van de verschillende 
aspecten van arbeidsbeleving. Later werden er vragen geselecteerd via een facetanalyse 
(kwantitatieve inhoudsanalyse). Eerst werden de instrumenten geïnventariseerd volgens de 
topics of thema’s die werden opgenomen. Hieruit werd een lijst geselecteerd van 100 
onderwerpen die aan bod kwamen in de geselecteerde instrumenten.  
 
De facetanalyse is als uitgangspunt genomen voor de constructie van de vragenlijst. Bij de 
verschillende facetten werden vragen gezocht uit bestaande instrumenten, eventueel 
aangevuld met eigen vragen indien nodig. De 27 facetten die uiteindelijk zijn weerhouden, 
zijn een afspiegeling van de facetten die voor de ARBO-diensten gebruikt worden in hun 
advisering van bedrijven op het vlak van psychosomatische arbeidsbelasting. Deze 
pragmatische keuze wordt wel ondersteund door andere theorieën over de aspecten van 
arbeidsbeleving.  
 
Om per facet een goede schaal te ontwikkelen werd de mokkenanalyse gebruikt. Dit is een 
statistische techniek waarbij de kwaliteit van de schaal wordt nagegaan. Dit gebeurde in een 
enquête bij 1200 werknemers. Het is de bedoeling om de juiste vragen te weerhouden, 
overbodige vragen te schrappen en de betrouwbaarheid te verhogen. 
 
Naast de mokkenanlyse werden de schalen ook getest op interne consistentie (Cronbach’s 
Alpha) en werd de externe schaalkwaliteit of bruikbaarheid nagegaan (betrouwbaarheid en 
validiteit; H(t) en Rho(t)). Verder worden de schalen ook ingedeeld in blokken. Dit 
gebeurde met een factoranalyse waarbij ‘verwante’ schalen onder één thema komen te 
staan. Een factoranalyse gaat na hoe de schalen best gegroepeerd worden op basis van hun 
‘verklaring’ van de resultaten van het welzijn. 
 
De relatie tussen de facetten van ‘beleving’ van de arbeid en de kernfacetten van het 
welzijn, met name de spanning en het welbevinden is nauwkeurig onderzocht. Met een 
multi-level analyse, een vorm van regressie-analyse, is men nagegaan welke facetten van de 
arbeidsbeleving de meeste verklaring bieden voor de scores op spanning en welbevinden. 
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Uit praktische overwegingen kiezen andere instrumenten juist voor een reductie van het 
aantal vragen en kiezen uit de vragenreeks de vraag die het dichtst bij de algemene score 
ligt1. STV-Innovatie & Arbeid werkt met de schalen. Het voordeel van een schaal is 
voornamelijk de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, zeker wanneer de 
antwoordmogelijkheden ruimer zijn dan ja of neen. Door telkens de mogelijkheid te bieden 
nuanceringen aan te brengen zoals: altijd, vaak, soms, nooit bekomt men een nauwkeurige 
score. Het nadeel is uiteraard de lengte van ‘het item’, nl. verschillende vragen en de 
dalende respons naarmate de totale lengte van de vragenlijst. Dit soort vragenlijsten vraagt 
extra inspanningen om de respons op te drijven. 
 

1.2 Bijlage: Organisatiekenmerken meten 
 

1.2.1 Soorten vragen 
 
In de mate van het mogelijke wordt gevraagd naar ‘feiten’: subsector, soort arbeidscontract, 
grootte van de onderneming, anciënniteit in de functie en in het bedrijf, functie, 
arbeidsduur, aantal maanden vooropleiding voor huidige functie, premiestelsels, premies 
voor bandleidsters, zittend of staand werken, dagen afwezigheid in het voorbije jaar, lijden 
aan een chronische ziekte, aantal werkposten en soorten machines waarop men werkt, 
normtijden en criteria, registreren van handelingen in de computer, werken onder 
tolerantiegrenzen en kennis over de nauwkeurigheidsgrenzen. 
 
Indien de feiten niet kwantitatief bevraagd kunnen worden omdat de precieze gegevens niet 
steeds parate kennis of te complex zijn, dan wordt een omschrijving gegeven waarbij de 
respondenten de situatie indelen in vooropgestelde categorieën: verloop en afdankingen en 
werknemers in vooropzeg in het bedrijf, multi-inzetbaar want regelmatig collega’s moeten 
vervangen, werken in gevaarlijke situaties, frequentie en aard van overuren, individueel of 
in band of in team werken, kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole en verantwoordelijkheid 
voor het herstellen van fouten. 
 
Tenslotte zijn er kenmerken van de werkplek die moeilijk in objectieve categorieën te 
vatten zijn, omdat de impact op de arbeidsbeleving niet voor elke werknemer en zeker niet 
voor elke functie dezelfde is. Een magazijnier heeft minder opleiding nodig dan een 
stikster, die op haar beurt met minder opleiding haar werk kan doen dan een 
modellenmaakster. Maar ook stiksters kunnen naargelang hun polyvalentie meer of minder 
uren opleiding nodig hebben om hun job goed te doen. Voor deze situatie worden 

                                                 
1 Running head: A SHORT VERSION OF THE JCQ. A PSYCHOMETRIC EVALUATION OF A 

DUTCH VERSION OF THE JOB CONTENT QUESTIONNAIRE AND OF A SHORT DIRECT 
QUESTIONING PROCEDURE. Gert Storms (Department of Psychology, University of Leuven), Sarah 
Casaer, Rein De Wit (IDEWE), Omer Van den Bergh (Department of Psychology, University of Leuven), 
Guido Moens (IDEWE & Department of Occupational Medicine, University of Leuven) – draft artikel 
voor Work & Stress. 
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beoordelingsvragen gebruikt waarbij indien mogelijk een schaal als antwoord aangeboden 
wordt, waardoor de antwoorden toch meer ‘objectiveerbaar’ zijn: heeft men voldoende 
opleiding en informatie? Zijn de werkopdrachten duidelijk, regelmatig gepest worden, 
regelmatig geneesmiddelen gebruiken, regelmatig slaapmiddelen gebruiken, 
gezondheidsklachten, uitgekeken hebben naar een andere job of minder uren willen gaan 
werken, gebruik van de computer ervaren als ondersteuning of niet. Ter illustratie dienen 
de antwoorden op de vraag of men voldoende opgeleid is voor de taken. Polyvalente 
stiksters of stiksters die meerdere werkposten bedienen zeggen gemiddeld meer dat ze 
onvoldoende opgeleid zijn dan stiksters op één of 2 werkposten. Beide groepen hebben 
evenwel gemiddeld genomen hetzelfde aantal opleidingsmaanden achter de rug. Het aantal 
opleidingsuren volstaat niet als graadmeter om ‘het opleidingsbeleid’ van de organisatie in 
te schatten. Los van het feit dat kwantiteit nog niets zegt over kwaliteit van de opleiding en 
transfer van de kennis en vaardigheden.  
 

1.2.2 Hoe omgaan met beoordelingsvragen en ‘subjectieve’ 
antwoorden 

 
Het zijn vragen waarbij een werknemer zichzelf positioneert op een bepaalde schaal of 
binnen een bepaalde situatie. Heeft men voldoende opleiding en informatie? Zijn de 
werkopdrachten duidelijk? Wordt men regelmatig gepest? Gebruikt men regelmatig 
geneesmiddelen of slaapmiddelen. Heeft men gezondheidsklachten? Heeft men uitgekeken 
naar een andere job of wil men minder uren gaan werken? Is het gebruik van de computer 
een ondersteuning of niet. 
 
De betrouwbaarheid van deze vragen wordt op 2 verschillende manieren bewaakt. 
Enerzijds blijft, door de omvang van de enquête de mogelijke vertekening van de resultaten 
door extreme antwoorden beperkt. Anderzijds zijn er ook significante correlaties met meer 
‘harde’ organisatiekenmerken van de werkplek waar de betrokkenen werken. Ter illustratie 
worden 2 voorbeelden uitgewerkt. 
 
1.2.2.1 Opleiding en opleidingsbeleid 
 
Objectieve vragen zijn vragen naar bijvoorbeeld het opleidingsbudget of het aantal dagen 
opleiding dat de werknemer in de voorbije maanden volgde. Het probleem hierbij is 
evenwel dat dit hoofdzakelijk kwantitatieve metingen zijn die geen effecten meten. Daarom 
werden in onze enquête naast objectieve vragen ook twee vragen over de effectiviteit 
opgenomen waardoor gecontroleerd kan worden op betrouwbaarheid. 
 
Waar mogelijk wordt de betrouwbaarheid gecontroleerd door correlaties te berekenen met 
meer harde organisatiekenmerken. Zo is er een correlatie tussen de vragen over het aantal 
maanden vooropleiding en de mate waarin men zich voldoende opgeleid voelt. Dit wijst er 
op dat er wel degelijk een realiteit schuilt achter de antwoorden op deze beoordelingsvraag. 
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Tabel 1: kruistabel van effectieve opleiding met zich opgeleid voelen 

Opleiding en informatie in 2 categorieën Totaal
  Geen of soms Meestal of altijd
Geen opleiding 401 528 929
  43,2% 56,8% 100,0%
Minder dan 2 maand opleiding 105 182 287
  36,6% 63,4% 100,0%
Meer dan 2 maand opleiding 41 82 123
  33,3% 66,7% 100,0%
  547 792 1339
  40,9% 59,1% 100,0%
Spearman’s rho .001 en correlatie. .07 

 
Dat er toch verschillen zijn in de antwoorden op de opleidingsperiode en de inschatting 
van de mate waarin opleiding voldoende is, heeft te maken met verschillende zaken. 
Vooreerst is een kwalitatieve opleiding niet noodzakelijk gekoppeld aan een kwantitatieve 
grootheid en zegt het aantal werken opleiding niets over bijvoorbeeld transfer van de 
kennis in de cursus naar de werkplek. Daarnaast worden veel on-the-job opleidingen vaak 
niet als echte opleidingen aanzien, terwijl dit gemiddeld 70% van de opleidingstijd is. 
Tenslotte verschillen de opleidingsbehoeften sterk naar functie en ook binnen een zelfde 
functie kunnen de opleidingsbehoeften anders liggen. Dit laatste hangt bijvoorbeeld samen 
met het soort machines dat men bedient, de soort bewerkingen die men moet uitvoeren, de 
aankoop van nieuwe machines, nieuwe producten, enz. Ook het aantal werkposten dat men 
bedient is van groot belang, zoals hierboven reeds beschreven. Het is dus een zeer 
complexe situatie die moeilijk in 1 vraag te vatten is. Daarenboven is de werknemer in 
kwestie het best geplaatst om zijn eigen opleidingsnoden in te schatten. 
 
Op basis van voorgaande bemerkingen is de vraag over ‘voldoende’ opleidingen voor 
onderzoek naar arbeidsbeleving nuttiger dan deze naar harde kwantitatieve meeteenheden. 
 
Tenslotte, deze variabele wordt niet met frequentieverdelingen naar voor geschoven, maar 
vooral gebruikt om correlaties te berekenen met zuivere arbeidsbelevingsfactoren. 
Hierdoor worden eventuele vertekende antwoorden uitgevlakt. Mensen die een verkeerde 
inschatting maken van de mate waarin ze voldoende opgeleid zijn komen in gelijke mate 
voor in alle vier de categorieën. Sommige mensen overschatten en andere mensen 
onderschatten hun opleidingspeil. 
 

1.2.2.2 Organisatiecontext van de informatisering 
 
Vanuit de vaststelling dat de informatisering op zich niet altijd een negatieve invloed heeft 
op de arbeidsbelasting en herstelbehoefte, worden de factoren in de organisatiecontext 
opgespoord die verantwoordelijk zijn voor een positieve of een negatieve invloed. 
Onderstaande tabel geeft duidelijk significante verschillen tussen mensen die de computer 
ervaren als een ondersteuning en zij die er eerder nerveus van worden. 
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Tabel 2: invloed van de computer en arbeidsbeleving en welzijn 

Is de computer een 
ondersteuning of maakt 
het u nerveus? 

Werktempo en 
hoeveelheid

Lichamelijke 
inspanning

Relatie 
met 

collega's

Relatie 
met 

directe 
leiding

Herstel-
behoefte

Ondersteuning Gemiddelde 47,46 29,37 75,41 70,41 30,98
  N 103 102 97 99 98
Maakt mij eerder 
nerveus 

Gemiddelde 61,51 35,48 69,11 63,14 59,62

  N 155 155 150 150 154
Niet van toepassing Gemiddelde 44,29 29,82 74,74 70,27 38,54
  N 924 954 923 942 910
Totaal Gemiddelde 46,82 30,51 74,07 69,38 40,70
  N 1182 1211 1170 1191 1162
 ,368 ,174 -,185 -,180 ,411
Spearman’s rho significant .05 bij gebruik computer. 

 
Het uitgangspunt voor de verklaring van de verschillen is dat werknemers die de 
informatisering als een ondersteuning ervaren, geen verhoogde werkbelasting signaleren, zij 
die daar nerveus van worden wel. De vraag is dan ook waarin de organisatiecontext 
verschilt tussen de werkposten waar mensen gesteund worden door de informatisering en 
deze waar mensen nerveus worden. Verschillen in de organisatiecontext betekenen niet dat 
de computer op zich, maar wel de manier waarop deze geïmplementeerd wordt op de 
werkvloer, verantwoordelijk is voor de verschillen in arbeidsbelasting. 
 
Vooraf wordt getest of er sociografische factoren zijn die de implementatie van de 
computer beïnvloeden, in casus de leeftijd en het onderwijsniveau. Organisatorische 
factoren zijn de subsector, de bedrijfsgrootte en de organisatiesleutels van het management 
zoals multi-inzetbaarheid, polyvalentie, opleiding en informatie, performantie van 
werkopdrachten, premies, individueel of band of teamwerk, machinecombinatie, 
performantie van normtijden en toleranties, keuze tussen kwaliteit en kwantiteit, 
kwaliteitszorg en herstellen van fouten. 
 
Opleiding en leeftijd spelen beiden een rol bij de implementatie van de registratie van de 
handelingen. Oudere werknemers en werknemers met een lagere scholingsgraad gaan 
sneller nerveus worden bij het gebruik van computeropvolging. Gezien beiden dikwijls 
samengaan - oudere werknemers zijn gemiddeld significant lager geschoold dan jonge 
werknemers – wordt met een partiële controle nagegaan waar de grootste invloed vanuit 
gaat. Het is duidelijk dat de leeftijd doorslaggevend is. Bij partiële correlatie voor leeftijd 
vervalt de correlatie tussen opleiding en manier waarop men de invoering van de computer 
ervaart. Wanner men controleert voor opleiding wordt de correlatie wel kleiner, maar ze 
verdwijnt niet. Ongeacht het opleidingsniveau blijven oudere werknemers meer moeite 
hebben met automatische productieopvolging. Merken op dat de correlatie weliswaar 
significant maar niet zeer sterk is (Spearman’s rho .significantie 07 met correlatie .10). 
 
In kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers komt de automatische 
productieopvolging bijna niet voor. In de grotere bedrijven is er een beter gebruik van de 
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computer, namelijk meer als ondersteuning naarmate de omvang van het bedrijf groter is. 
Naar subsector is het gebruik van de computer in de niet-kleding voor de meerderheid een 
ondersteuning, in de andere sectoren ligt dat andersom, met de grootste melding dat het 
nerveus maakt in de lingeriesector. 
 
De rol van polyvalentie en muti-inzetbaarheid 
 
Polyvalentie betekent dat mensen ingezet worden op verschillende werkposten die samen 
de functie-inhoud uitmaken. Multi-inzetbaarheid is een vorm van flexibiliteit waarbij van de 
werknemers verwacht wordt dat zij collega’s vervangen. 
 
Bedrijven die meer gebruik maken van multi-inzetbaarheid lopen een grotere kans dat de 
werknemers nerveus worden wanneer hun handelingen door de computer geregistreerd 
worden. Bij polyvalentie is dat niet het geval. Het maakt geen verschil hoeveel werkposten 
men bedient, telkens is het maar een ondersteuning voor 1/3 van de betrokken stiksters. 
Het verschil bij multi-inzetbaarheid is duidelijk in onderstaande tabel. 
 

Tabel 3: kruistabel van multi- inzetbaarheid met invloed van de computer 

Collega’s vervangen en invloed van de computer Totaal
  Ondersteuning Maakt mij eerder 

nerveus
Neen 58 69 127
  45,7% 54,3% 100,0%
Ja 47 85 132
  35,6% 64,4% 100,0%
  105 154 259
  40,5% 59,5% 100,0%
Spearman’s rho .05 en correlatie .10 

 
De rol van opleiding en duidelijke werkopdrachten 
 
De vooropleiding voor de functie maakt niet significant het verschil voor de ervaringen bij 
de invoering van computergestuurde productie. Van diegene die geen vooropleiding 
hebben wordt 63% eerder nerveus, wie wel enige vooropleiding heeft loopt 58% kans om 
er nerveus van te worden. 
 
Naast een opleiding bij de aanvang van een nieuwe functie speelt ook de permanente 
vorming een rol. Omdat het moeilijk is om de kwantiteit en kwaliteit van permanente 
vorming samen in één vraag objectief meetbaar te maken, wanneer het gaat om toch soms 
heel verschillende situaties op vlak van soort machines en aantal werkposten, is dit 
samengevat in één beoordelingsvraag. De stiksters geven zelf aan of men nooit, soms, vaak 
of altijd voldoende opgeleid is of voldoende informatie krijgt bij nieuwe machines en 
nieuwe opdrachten. De mogelijkheid van informatie wordt uitdrukkelijk aangegeven gezien 
niet alle nieuwe werkopdrachten formele opleiding vergen. Een goed handboek of een 
duidelijke demonstratie van bijvoorbeeld de bandleidsters zijn zeker evenwaardig. Om er 
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voor te zorgen dat de vraag toch zo objectief mogelijk beantwoord wordt, zijn 4 
antwoordcategorieën voorzien. Met deze operationalisering kan men een zelfinschatting in 
zeker mate objectiveren. Gezien het om een representatieve groep gaat, zijn de onder- of 
overschattingen op dit vlak beperkt en komen niet méér voor in de ene dan in de andere 
categorie. Als de categorieën herleid worden naar ‘nooit’ of maar ‘soms’ voldoende 
opleiding en informatie enerzijds en ‘meestal’ of ‘altijd’ anderzijds dan is er een significante 
correlatie Spearman’s rho van .20. Ter illustratie volgt hierna de volledige kruistabel. 
 

Tabel 4: kruistabel van ervaren opleiding met invloed van de computer 

Is de computer een ondersteuning of maakt het u nerveus? Totaal 
  Ondersteuning Maakt mij eerder nerveus  
Neen 13 33 46 
  28,3% 71,7% 100,0% 
Ja, soms 24 58 82 
  29,3% 70,7% 100,0% 
Ja, meestal 36 43 79 
  45,6% 54,4% 100,0% 
Ja, altijd 32 28 60 
  53,3% 46,7% 100,0% 
  105 162 267 
  39,3% 60,7% 100,0% 
Spearman’s rho significant .05 en correlatie .20 

 
Wanneer dezelfde oefening wordt gedaan met de vraag of de werkopdrachten altijd 
duidelijk zijn, geeft dit hetzelfde beeld als voor de vraag over opleiding en informatie. Dit 
bevestigt het feit dat de omkadering bij de invoering van computergestuurde opvolging van 
de productie op het vlak van opleiding en informatie cruciaal is voor de impact op de 
stiksters. 
 
De rol van de normtijden 
 
Het is in de confectie gebruikelijk dat er voor de verschillende handelingen een tijd wordt 
vastgelegd. Gezien de tijd om een bewerking uit te voeren ook afhangt van de soort stof en 
de kwaliteit, het model en de seriegrootte, wordt veelal gewerkt met standaardtijden en 
extra tijd voor specifieke situaties. De normtijden, of de tijd die men krijgt voor elke 
handeling, spelen uiteraard een belangrijke rol wanneer deze ook computergestuurd 
opgevolgd worden. De invloed van de kennis van deze normtijden op de ervaring met de 
computergestuurde registratie is dan ook significant.  
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Tabel 5: kruistabel van normtijden met invloed van de computer 

Is de computer een ondersteuning of maakt het u nerveus? Totaal
  Ondersteuning Maakt mij eerder nerveus
Normtijden niet gekend 33 73 106
  31,1% 68,9% 100,0%
Normtijden gekend maar niet hoe ze 
zijn vastgelegd 

22 34 56

  39,3% 60,7% 100,0%
Normtijden gekend en ook hoe ze zijn 
vastgelegd 

48 56 104

  46,2% 53,8% 100,0%
  103 163 266
  38,7% 61,3% 100,0%
Spearman’s rho .05, correlatie .15 

 
Werknemers die de normtijden kennen en die daarenboven weten hoe die worden 
vastgelegd, ervaren de computer meer dan anderen als een ondersteuning. 
 
De rol van de toleranties 
 
Stiksters die binnen bepaalde toleranties werken, staan onder een grotere druk, vooral 
wanneer die toleranties niet altijd duidelijk zijn. De invloed op de beleving bij het gebruik 
van de computer is dan ook duidelijk. 
 

Tabel 6: kruistabel van werken onder toleranties met ervaren computergebruik 

Is de computer een ondersteuning of maakt het u nerveus? Totaal 
  Ondersteuning Maakt mij eerder nerveus  
Geen toleranties opgelegd 20 28 48 
  41,7% 58,3% 100,0% 
Toleranties opgelegd en duidelijk 71 104 175 
  40,6% 59,4% 100,0% 
Toleranties opgelegd maar niet duidelijk 9 25 34 
  26,5% 73,5% 100,0% 
  100 157 257 
  38,9% 61,1% 100,0% 
Spearman’s rho .06, correlatie .10 voor het verschil tussen duidelijke en onduidelijke grenzen. 

 
De rol van kwaliteit en rendement 
 
De registratie van de handelingen met de computer heeft een andere invloed wanneer men 
al dan niet het rendement voorop moet stellen.  
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Tabel 7: kruistabel van kwaliteit of rendement met ervaren computergebruik 

Is de computer een ondersteuning of maakt het u nerveus? Totaal
  Ondersteuning Maakt mij eerder nerveus
Snelheid 7 20 27
  25,9% 74,1% 100,0%
Beide 69 116 185
  37,3% 62,7% 100,0%
Kwaliteit 29 29 58
  50,0% 50,0% 100,0%
  105 165 270
  38,9% 61,1% 100,0%
Spearman’s rho .05, correlatie .14 

 
De rol van kwaliteitscontrole 
 
Wie altijd de kwaliteitscontrole mag doen heeft minder kans om nerveus te worden van het 
automatisch productieopvolgingssysteem. 
 

Tabel 8: kruistabel van kwaliteitscontrole met ervaren computergebruik 

Is de computer een ondersteuning of maakt het u nerveus? Totaal
  Ondersteuning Maakt mij eerder nerveus
Niet altijd zelf kwaliteitscontrole 76 130 206
  36,9% 63,1% 100,0%
Altijd zelf kwaliteitscontrole 26 30 56
  46,4% 53,6% 100,0%
  102 160 262
  38,9% 61,1% 100,0%
Spearman’s rho significant .09, correlatie. .08 

 
De rol van hertstellen van fouten 
 
Zelf fouten moeten herstellen is op zich geen probleem. Als daar voldoende tijd voor 
voorzien wordt, dan maakt dat de werknemers niet nerveus. 
 

Tabel 9: kruistabel van fouten herstellen met ervaren computergebruik 

Is de computer een ondersteuning of maakt het u nerveus? Totaal
  Ondersteuning Maakt mij eerder nerveus 
Herstel zonder extra tijd 66 118 184
  35,9% 64,1% 100,0%
Geen herstel 5 8 13
  38,5% 61,5% 100,0%
Herstel met extra tijd 33 40 73
  45,2% 54,8% 100,0%
  104 166 270
  38,5% 61,5% 100,0%
Spearman’s rho significant .08, correlatie. .08 
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De rol van andere organisatiekenmerken 
 
Premies en werkorganisatie (individuele werkposten, bandwerk of teamwerk) spelen geen 
significante rol bij de manier waarop het gebruik van de computer ervaren wordt. Het 
aantal machines dat iemand bedient speelt wel een rol, maar geeft een a-typisch patroon. 
Wanneer een werknemer 3 machines bedient, is de kans kleiner dat hij nerveus wordt dan 
wanneer hij of minder of meer machines bedient2. De reden hiervoor moet wellicht 
gezocht worden in het feit dat stiksters die 3 machines bedienen beduidend meer voorrang 
mogen geven aan kwaliteit dan aan kwantiteit of rendement, zij doen ook meer dan de 
anderen zelf de kwaliteitscontrole en krijgen extra tijd voor het herstellen van fouten. Ook 
bij de soorten machines is er een verschil naar de aard van de combinaties en opnieuw 
spelen voorrang aan kwaliteit boven kwantiteit, kwaliteitscontrole en het al dan niet krijgen 
van extra tijd voor het herstellen van fouten een belangrijke rol. 
 

Tabel 10: kruistabel van soorten machines met ervaren computergebruik 

Is de computer een ondersteuning of maakt het u nerveus? Totaal
  Ondersteuning Maakt mij eerder 

nerveus
Éénnaald machines 21 33 54
  38,9% 61,1% 100,0%
Éénnaald en tweenaald machines 13 20 33
  39,4% 60,6% 100,0%
Éénnaald en overlock machines 7 7 14
  50,0% 50,0% 100,0%
Éénnaald, tweenaald en overlock machines 7 12 19
  36,8% 63,2% 100,0%
Éénnaald, overlock en andere machines 3 4 7
  42,9% 57,1% 100,0%
Éénnaald, tweenaald, overlock, safety en 
andere machines 

9 19 28

  32,1% 67,9% 100,0%
  60 95 155
  38,7% 61,3% 100,0%
 
Besluit 
 
Wanneer alle significante organisatiekenmerken omgevormd worden tot 1 variabele waarbij 
elk kenmerk 2 of maximum 4 waarden kan hebben naargelang de significant verschillende 
situaties waartoe de indeling aanleiding geeft, dan is er een significant verband met de 
invloed op de stiksters wanneer hun handelingen geregistreerd worden. Het is een continue 
variabele die op basis van kwartielen ingedeeld wordt in 4 categorieën: ongunstige context, 
eerder ongunstige context, eerder gunstige context en gunstige organisatiecontext. 
 

                                                 
2  Speamna’s rho .05 en correlatie .12. 
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Tabel 11: kruistabel van organisatiecontext met ervaren computergebruik 

Is de computer een ondersteuning of maakt het u nerveus? Totaal 
  Ondersteuning Maakt mij eerder 

nerveus
 

Ongunstige context 14 52 66 
  21,2% 78,8% 100,0% 
Eerder ongunstige context 23 34 57 
  40,4% 59,6% 100,0% 
Eerder gunstige context 32 32 64 
  50,0% 50,0% 100,0% 
Gunstige context 26 20 46 
  56,5% 43,5% 100,0% 
  95 138 233 
  40,8% 59,2% 100,0% 
Spearman’s rho significantie .09, correlatie .08 

 
Voorgaande bevestigt de hypothese dan de invoering van informatica op zich geen nadelige 
invloed uitoefent op de arbeidsbeleving, in dit geval het al dan niet nerveus worden van of 
gesteund worden door de computersturing.  
 
Hoe de invoering van computers op de werkvloer, in dit geval de registratie van de 
handelingen, door de mensen ervaren wordt, hangt vooral af van de organisatiecontext. 
Belangrijk hierbij zijn het gebruik van multi-inzetbaarheid, de opleidingskansen en de 
performantie van de werkopdrachten, normtijden en toleranties, kwaliteitszorg en herstel 
van fouten.  
 
Er is een sterke correlatie3 tussen de arbeidsinhoud en de manier waarop de informatisering 
ervaren en beleefd wordt. Hoe meer afwisseling, leermogelijkheden, inspraak en 
zelfstandigheid, hoe meer de registratie van de handelingen als een ondersteuning ervaren 
wordt. 
 
Die arbeidsbeleving heeft op zijn beurt een belangrijke invloed op het welzijn van de 
werknemers, met name de herstelbehoefte. 
 

                                                 
3  Spearman’s rho sign. .001 en correlatie .38. 
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1.3 Bijlage Vragenlijst ‘Welzijn en arbeidsorganisatie’ 
 
Indien u niet meer in de confectie werkt, gelieve dan de vragenlijst gewoon terug te zenden 
met vermelding: werkt niet meer in de sector. 
 
Hierna volgen 3 soorten vragen: vragen over uw functie en het bedrijf waar u werkt, vragen 
die enkel door stiksters ingevuld moeten worden en tot slot een reeks vragen over uw 
arbeidsbeleving. Wanneer u twijfelt kruist u het best passende aan.   O… 

Hartelijk dank! 
 
Vragen over u, uw functie en het bedrijf waar u werkt. 
 
Wat is uw leeftijd ? 
0 Jonger dan 25 jaar 
0 Van 25 tot 34 jaar 
0 Van 35 tot 44 jaar 
0 Van 45 tot 54 jaar 
0 55 jaar of ouder 
 
Wat is uw geslacht? 
0 Man 
0 Vrouw 
 
Wat is de hoogste opleiding die u heeft voltooid? Eén antwoord. 
0 Lager onderwijs 
0 Lager middelbaar onderwijs of lager beroepsonderwijs 
0 Hoger middelbaar onderwijs of hoger beroepsonderwijs 
0 Specialisatiejaar 
0 Hoger onderwijs 
 
Welk soort producten maakt uw vestiging overwegend? Eén antwoord. 
0 Lingerie of onderkleding: slipjes, BH’s, corsetterie, nachtkleding, kamerjassen, 

badpakken,  … 
0 Bovenkleding en sportkledij: zoals mantelpakken, jurken, rokken, vesten, broeken, 

vrijetijdskledij, jeans, t-shirts, hemden, regenkledij, pulls, henschoenen, sokken, 
petten en kepi’s, gelegenheids- en maatkledij, joggings, … 

0 Werkkleding: stofjassen, uniformen, schorten, kostuums … 
0 Niet-kleding: bed- en keukenlinnen, kledingaccesoires, handdoeken, gordijnen, 

tenten, zonneschermen, spandoeken, operatiedoeken, etikettering, … 
0 Andere (welke): ……………………………………………………………………. 
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Hoeveel mensen werken er in de vestiging waar u werkt? Eén antwoord. 
0 Minder dan 10 werknemers 
0 Van 10 tot 49 werknemers 
0 Van 50 tot 99 werknemers 
0 100 of meer werknemers 
 
Hoe lang werkt u reeds in deze vestiging? Eén antwoord. 
0 Minder dan 2 jaar 
0 Tussen 2 en 9 jaar 
0 10 jaar of meer 
 
Is er veel verloop, met andere woorden, wisseling van personeel in uw vestiging? Eén 
antwoord. 
0 Ja 
0 Neen 
0 Weet niet 
 
Waren er in de voorbije 5 jaar regelmatig afdankingen en/of gedwongen ontslagen in uw 
vestiging? Eén antwoord. 
0 Ja 
0 Neen 
0 Weet niet 
 
Zijn er nu meerdere collega’s in vooropzeg en/of zijn er afdankingen gepland?. Eén 
antwoord. 
0 Ja 
0 Neen 
0 Weet niet 
 
Welke activiteit of functie oefent u nu meestal uit? Eén antwoord. 
0 Stylist 
0 Modelmaakster of modelstikster of modeliste 
0 Patronen maken 
0 Patronen intekenen 
0 Opleggen 
0 Snijden 
0 Confectie voorbereiden 
0 Stikken 
0 Strijken 
0 Afwerken 
0 Magazijn 
0 Bandleiden 
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0 Kwaliteitscontrole 
0 Verzending 
0 Verpakking 
0 Ander, namelijk: ……. 
 
Moet u naast deze functie ook regelmatig collega’s vervangen in andere functies? 
0 Ja 
0 Neen 
 
Hoe lang werkt u reeds in deze functie? In dit en eventuele vorige bedrijven samen. Eén 
antwoord. 
0 Minder dan 2 jaar 
0 Tussen 2 en 9 jaar 
0 10 jaar of meer 
 
Werkt u voltijds of deeltijds? Eén antwoord 
0 Voltijds 
0 Deeltijds, maar toch ongeveer 4/5 
0 Deeltijds maar minder dan 4/5 
 
Hoe lang was u in opleiding voor uw huidige functie? Eén antwoord. 
0 Geen opleiding 
0 Minder dan 1 maand 
0 Tussen de 1 en 2 maand 
0 Tussen de 2 en 6 maand 
0 Meer dan 6 maand 
 
Krijgt u voldoende opleiding of informatie bij nieuwe machines of opdrachten? Eén 
antwoord. 
0 Ja, altijd 
0 Ja, meestal 
0 Ja, soms 
0 Neen 
 
Zijn de werkopdrachten duidelijk? Eén antwoord. 
 0 Altijd 
 0 Meestal 
 0 Soms 
 0 Nooit 
 
Heeft u goede vooruitzichten op het maken van carrière of promotie’. Eén antwoord. 
0 Ja 
0 Neen
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Krijgt u bovenop uw loon nog een premie? Eén antwoord. 
0 Ja 
0 Neen 
 
Indien ja, waarmee houdt men dan allemaal rekening? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Ja Neen 

Kwaliteit, bv. kwaliteitsfouten 
verminderen de premie 
Polyvalentie of aantal machines dat 

men bedient 
Aantal stuks dat afgewerkt wordt, 
productiviteit, tijd. 
Afwezigheid door ziekte, …) 
Groepsprestatie 
De beoordeling van de bandleidster 

of afdelingsverantwoordelijke 
Andere, namelijk: 
 

  

 
Krijgt de team- of bandleidster ook een premie? Eén antwoord. 
0 Ja 
0 Neen 
0 Weet niet 
 
Is de premie die de team- of bandleidster krijgt afhankelijk van uw prestatie? Eén 
antwoord. 
0 Ja 
0 Neen 
0 Weet niet 
 
Werkt u geregeld in gevaarlijke situaties in deze vestiging. Zo ja, welke? Bij ja, meerdere 
antwoorden mogelijk. 
Neen, ik kom niet in gevaarlijke situaties 
0 Ja, ik werk wel geregeld in gevaarlijke situaties (aankruisen of aanvullen) 

 Ja Neen 

0 Gevaarlijke producten 
0 Gevaarlijke machines 

0 Gevaarlijk materiaal 
0 Andere, namelijk: 
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Hoe dikwijls maakt u overuren? 
0 Nooit … ga naar vraag 1.21 
0 Dagelijks 
0 Wekelijks 
0 Maandelijks 
0 Seizoensgebonden 

 
Hoe dikwijls maakt u onaangekondigde (dus plotse) overuren? 
 0 Nooit 

0 Dagelijks 
 0 Wekelijks 
 0 Maandelijks 
 0 Seizoensgebonden 
 
Werkt u meestal individueel (alleen) of in groep? Eén antwoord. 
0 Ik werk meestal individueel 
0 Ik werk meestal in groep 
 
Werkt u in een bandsysteem of teamwerk? Eén antwoord. 
0 Ik werk meestal aan een band of in lijn 
0 Ik werk meestal in team (in groep een stuk afwerken) 
 
Hoe werkt u meestal? Eén antwoord. 
0 Zittend 
0 Staand 
0 Afwisselend zittend en staand 
 
Wordt u op het werk regelmatig gepest? 
0 Ja 
0 Neen 
 
Hoeveel dagen bent u in de afgelopen 12 maanden thuis gebleven wegens ziekte? 
Geen enkele dag 
0 Minder dan 10 dagen 
0 Meer dan 10 dagen 
 
Minder gaan werken of veranderen van baan? 
 Ja neen 

Heeft u de afgelopen 5 jaar actief uitgekeken naar een andere job?   

Bent u van plan om in de toekomst minder uren te gaan werken?   

 



Bijlagen Welzijn in de confectie.  Arbeidsbeleving  en arbeidsorganisatie 

 

21. 

Gebruikt u regelmatig geneesmiddelen? (uitgezonderd voorbehoedsmiddelen) 
0 Ja 
0 Neen 
 
Gebruikt u regelmatig slaap- en/of kalmeermiddelen? 
0 Ja 
0 Neen 
 
Lijdt u aan een chronische ziekte? 
0 Ja 
0 Neen 
 
Welke mate werd u, in de afgelopen week, met vandaag erbij, gehinderd door …  Helemaal 
niet, een beetje, nogal, tamelijk veel, heel erg 
1. hoofdpijn 
2. duizeligheid 
3. pijn in borst of hartstreek 
4. pijn onder in de rug 
5. misselijkheid of een maag die van streek is 
6. pijnlijke spieren 
7. moeilijk adem kunnen krijgen 
8. u soms erg warm, dan weer erg koud voelen 
9. een verdoofd of tintelend gevoel ergens in uw lichaam 
10. een brok in uw keel 
11. u lichamelijk ergens slap voelen 
12. zwaar voelen in armen of benen 
13. moeilijk in slaap kunnen komen 
14. te vroeg wakker worden 
15. een onrustige of gestoorde slaap 
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Indien u geen stikster bent, ga naar hoofdstuk 3: vragen over de beleving van de 
arbeid, zie p.6 
 
Als u stikster bent: 
 
Aan hoeveel verschillende werkposten wordt u nu ingezet? Eén antwoord omcirkelen.  
 1 2 3 4 5 of meer 
 
Met welke machines werkt u? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 ja Neen 

0 1-naalds 
0 2-naalds 
0 Overlock 
0 Safety 
0 Andere, namelijk: 

  

 
Kent u de tijd die u voor elke handeling heeft? Eén antwoord. 
0 Ja 
0 Neen 
 
Weet u hoe de norm voor elke handeling is vastgelegd? Eén antwoord. 
0 Ja 
0 Neen 
0 niet van toepassing 
 
Moet u uw handelingen (of tijdsbesteding) invoeren in een (Piconet of ander) 
computersysteem of worden ze automatisch geregistreerd? Eén antwoord. 
0 Ja 
0 Neen 
 
Is het computersysteem of de informatica een ondersteuning voor uw werk of maakt het u 
eerder nerveus? Eén antwoord. 
0 Het is vooral een ondersteuning 
0 Het maakt me eerder nerveus 
 
Worden er toleranties of nauwkeurigheidsgrenzen opgelegd? Eén antwoord. 
0 Ja 
0 Neen 
 
Zijn de toleranties of nauwkeurigheidsgrenzen meestal duidelijk? Eén antwoord. 
0 Ja 
0 Neen 
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Kwaliteit en snelheid zijn beiden belangrijk, maar meestal moet het management een keuze 
maken: of kwaliteit of snelheid. Weet u wat de voorrang geniet? Is dat meestal kwaliteit of 
snelheid van werken of beide? Eén antwoord. 
0 Kwaliteit 
0 Snelheid van werken 
0 Beide 
 
Doet u zelf de kwaliteitscontrole van het product. Eén antwoord. 
0 Ja, altijd 
0 Ja, meestal 
0 Ja, soms 
0 Neen, nooit 
 
Herstelt u zelf uw eventuele fouten in gemaakte stukken en krijgt u daar al dan niet extra 
tijd voor. Eén antwoord. 
0 Ja, en ik krijg daar extra tijd voor 
0 Ja, maar ik krijg daar geen extra tijd voor 
0 Neen, ik herstel geen fouten 



Bijlagen Welzijn in de confectie.  Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie 

 

24. 

Vragen over de beleving van de arbeid 
 
Het doel van deze vragenlijst is om een nauwkeurig beeld te krijgen van de manier waarop 
u persoonlijk bepaalde aspecten van uw werk en werkomgeving beoordeelt. De vragen zijn 
geordend in groepen en aan de titel kan u zien waar ze over gaan. Slaat u alstublieft geen 
vragen over en beantwoord alle vragen door één antwoordhokje per vraag aan te kruisen.  
U kunt kiezen uit de antwoordmogelijkheden ‘altijd’, ‘vaak’, ‘soms’ of ‘nooit’. 
 
Werktempo en hoeveelheid 
Moet u erg snel werken? 
Heeft u te veel werk te doen? 
Moet u extra hard werken om iets af te krijgen? 
Werkt u onder tijdsdruk? 
Moet u zich haasten? 
Kunt u uw werk op uw gemak doen? 
Heeft u te maken met achterstand in uw werkzaamheden? 
Heeft u te weinig werk? 
Heeft u problemen met het werktempo? 
Heeft u problemen met de werkdruk? 
Zou u het kalmer aan willen doen in uw werk? 
 
Geestelijke belasting 
Vraagt uw werk veel concentratie? 
Moet u erg precies werken? 
Moet u op veel dingen tegelijk letten tijdens uw werk? 
Vereist uw werk dat u er steeds moet bij nadenken? 
Vereist uw werk dat u er voortdurend uw aandacht bij moet houden? 
Moet u in uw werk veel onthouden? 
Vereist uw werk grote zorgvuldigheid? 
 
Emotionele belasting 
Is uw werk emotioneel zwaar? 
Wordt u in uw werk met dingen geconfronteerd die u persoonlijk raken? 
Wordt er door anderen een persoonlijk beroep op u gedaan in uw werk? 
Voelt u zich persoonlijk aangevallen of bedreigd in uw werk? 
Heeft u in uw werk contacten met lastige klanten of patiënten? 
Moet u voor uw werk mensen kunnen overtuigen of overreden? 
Komt u door uw werk in aangrijpende situaties terecht? 
 
Lichamelijke inspanning 
Heeft u tijdens uw werk veel hinder van heffen of versleuren? 
Heeft u tijdens het werk veel hinder van regelmatig te moeten bukken? 
Heeft u tijdens het werk veel hinder van regelmatig te hoog te moeten reiken? 
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Heeft u tijdens het werk veel hinder van langdurig achtereen dezelfde beweging te moeten 
maken? 
Vindt u uw werk lichamelijk erg inspannend? 
Vereist uw werk lichaamskracht? 
Werkt u in ongemakkelijke of inspannende houdingen? 
 
Afwisseling in het werk 
Moet u in uw werk telkens dezelfde dingen doen? 
Is voor uw werk creativiteit vereist? 
Is uw werk gevarieerd? 
Vraagt uw werk een eigen inbreng? 
Doet uw werk voldoende beroep op al uw vaardigheden of capaciteiten? 
Heeft u in uw werk voldoende afwisseling? 
 
Leermogelijkheden 
Leert u nieuwe dingen op het werk? 
Biedt uw baan u mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling? 
Geeft uw werk u het gevoel er iets mee te kunnen bereiken? 
Biedt uw baan u mogelijkheden voor zelfstandig denken en doen? 
 
Zelfstandigheid in het werk 
Heeft u vrijheid bij het uitvoeren van uw werkzaamheden? 
Heeft u invloed op de planning van uw werkzaamheden? 
Heeft u invloed op het werktempo? 
Kunt u zelf bepalen hoe u uw werk uitvoert? 
Kunt u uw werk even onderbreken als u dat nodig vindt? 
Kunt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden bepalen? 
Kunt u meebeslissen over het tijdstip waarop iets af moet zijn? 
Kunt u zelf bepalen hoeveel tijd u aan een bepaalde activiteit besteedt? 
Lost u problemen in uw werkzaamheden zelf op? 
Kunt u uw werk zelf indelen? 
Kunt u zelf de inhoud van uw werkzaamheden bepalen? 
 
Inspraak 
Kunt u met uw directe leiding praten over de problemen op het werk? 
Heeft u veel te zeggen over wat gebeurt op uw werkplek? 
Kunt u meebeslissen over dingen die met uw werk te maken hebben? 
Kunt u met uw directe leiding voldoende overleggen over uw werk? 
Kunt u meebepalen wat wel en wat niet tot uw taak behoort? 
Kunt u meebeslissen over de aard van uw werk? 
Heeft u rechtstreeks invloed op beslissingen van uw afdeling/bedrijf? 
Heeft u invloed op de verdeling van het werk onder u en uw collega’s? 
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Relatie met collega’s 
Kunt u op uw collega’s rekenen wanneer u het in uw werk wat moeilijk krijgt? 
Kunt u, als dat nodig is, uw collega’s om hulp vragen? 
Is de verstandhouding met uw collega’s goed? 
Heeft u conflicten met uw collega’s? 
Voelt u zich in uw werk gewaardeerd door uw collega’s? 
Heeft u te maken met agressie van uw collega’s? 
Zijn uw collega’s vriendelijk tegen u? 
Heerst er tussen u en uw collega’s een prettige sfeer? 
Doen er zich tussen u en uw collega’s vervelende gebeurtenissen voor? 
 
Relatie met directe leiding 
Kunt u op uw directe leiding rekenen wanneer u het in uw werk wat moeilijk krijgt? 
Kunt u, als dat nodig is, uw directe leiding om hulp vragen? 
Is de verstandhouding met uw directe leiding goed? 
Heeft u conflicten met uw directe leiding? 
Voelt u zich in uw werk gewaardeerd door uw directe leiding? 
Heeft u te maken met agressie van uw directe leiding? 
Is uw directe leiding vriendelijk tegen u? 
Heerst er tussen u en uw directe leiding een prettige sfeer? 
Doen zich tussen u en uw directe leiding vervelende gebeurtenissen voor? 
 
Communicatiestrategie 
Hoort u voldoende over de gang van zaken in het bedrijf? 
Wordt u van de belangrijke dingen in het bedrijf goed op de hoogte gehouden? 
Is de manier waarop de besluitvorming loopt in uw bedrijf duidelijk? 
Is duidelijk bij wie u binnen de organisatie moet zijn voor bepaalde problemen? 
 
Toekomstonzekerheid 
Heeft u behoefte aan meer zekerheid of u over een jaar nog werk zult hebben? 
Heeft u behoefte aan meer zekerheid of u uw huidige baan het komende jaar zult houden? 
Heeft u behoefte aan meer zekerheid of u uw huidig functie-niveau het komende jaar zult 
behouden? 
Heeft u behoefte aan meer zekerheid of uw huidige afdeling/bedrijf over een jaar nog 
bestaat? 
 
Overige vragen over arbeidsvoorwaarden 
Vindt u dat u rechtvaardig betaald wordt in vergelijking met anderen op uw afdeling? 
Kunt u zelf de begin- en eindtijd van uw werkdag bepalen? 
Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt? 
Bestaan er mogelijkheden voor u om te werken op uren die passen bij uw privé-leven? 
Wordt uw privé-leven ongunstig beïnvloed door onregelmatige werktijden? 
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Plezier in het werk 
Ik kan wel zeggen dat ik tegen mijn werk opzie. 
Ik doe mijn werk omdat het moet, daarmee is alles wel gezegd. 
Meestal vind ik het wel prettig om aan de werkdag te beginnen. 
Na zo’n vijf jaar heb je het in dit werk wel gezien.  
Ik vind mijn werk nog steeds boeiend, elke dag weer. 
Het idee dat ik dit werk nog tot mijn pensioen moet doen, benauwt me. 
Ik heb plezier in het werk. 
Ik moet telkens weerstand bij mezelf overwinnen om mijn werk te doen. 
Ik moet mezelf er vaak toe aanzetten om een werkopdracht uit te voeren. 
 
Betrokkenheid bij de organisatie 
Ik vind dat mijn eigen opvattingen sterk overeenkomen met die van deze organisatie. 
Ik vind het belangrijk dat ik een bijdrage kan leveren aan de taak van deze organisatie. 
Deze organisatie gaat me echt ter harte. 
Ik voel me uitstekend thuis in deze organisatie. 
Ik heb zoveel van mezelf in deze organisatie gestopt, dat het me moeilijk zou vallen om 
ontslag te nemen. 
Ik voel me ten opzichte van deze organisatie eigenlijk wel verplicht om nog een aantal jaren 
te blijven.  
Er hoeft bij deze organisatie maar weinig in negatieve zin te veranderen of ik vertrek. 
Vergeleken met de meeste andere banen die ik zou kunnen krijgen, is het werken bij deze 
organisatie echt aantrekkelijk. 
 
Herstelbehoefte 
Ik vind het moeilijk om me te ontspannen op het einde van de werkdag. 
Aan het einde van een werkdag ben ik echt op. 
Mijn baan maakt dat ik me aan het eind van een werkdag nogal uitgeput voel. 
Na het avondeten voel ik me meestal nog vrij fit. 
Ik kom meestal pas op een tweede vrije dag tot rust. 
Het kost mij moeite om me na het werk in mijn vrije uren te concentreren. 
Ik kan weinig belangstelling opbrengen voor andere mensen, wanneer ik zelf net thuis ben 
gekomen. 
Het kost mij over het algemeen meer dan een uur voordat ik helemaal hersteld ben na mijn 
werk. 
Als ik thuis kom moeten ze mij even met rust laten. 
Het komt vaak voor dat ik na een werkdag door vermoeidheid niet meer toekom aan 
andere bezigheden. 
Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel van de werkdag door vermoeidheid mijn werk 
niet meer zo goed kan doen. 
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Piekeren 
Als ik mijn werk verlaat, blijf ik me zorgen maken over werkproblemen. 
Ik kan mijn werk heel gemakkelijk van me afzetten.  
Ik maak me, als ik vrij ben, vaak zorgen over mijn werk. 
Ik lig ’s nachts vaak wakker omdat mijn werk me door het hoofd blijft spoken. 
 
 
 
 
Dit is het einde van de vragenlijst over de beleving en de beoordeling van de arbeid. Wij 
danken u voor uw bereidwillige medewerking! 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
Op de volgende bladzijde is plaats voorzien om deze neer te schrijven. 
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1.4 Bijlage: Invloed van de context bij enquêtering 
 
Om de invloed van de verschillende bevragings-aanpak in de survey en in de casestudies na 
te gaan op de resultaten, worden de resultaten uit de casestudies vergeleken met deze uit de 
survey en dat gebeurt met een T-analyse of een onafhankelijkheidstoets4. De 
onafhankelijkheidstoets en niet de gepaarde T-toets is aangewezen omdat deze laatste 
uitwees dat statistisch gezien de t-toets voor onafhankelijke steekproeven meer passend is 
(correlaties te ver van 1). 
 
De vergelijking gebeurt tussen bedrijven met dezelfde tewerkstellingsomvang omdat 
bedrijfsgrootte een belangrijke impact heeft op de arbeidsbeleving en het welzijn.  
 
Voor de respondenten die werken in bedrijven met 50 tot 99 werknemers zijn er geen 
significante verschillen op de belangrijkste belevingsfactoren. De welzijnsfactor 
‘herstelbehoefte’ verschilt wel.  
 

Vergelijking 1: casestudies met survey op arbeidsbeleving en welzijn (< 100 wn) 

 T test casestudies en survey N Gemiddelde
Werktempo en hoeveelheid Casestudies 147 47,93
  Survey 297 45,72
Zelfstandigheid in het werk Casestudies 146 33,42
  Survey 288 35,75
Relatie met directe leiding Casestudies 149 68,93
  Survey 286 70,67
Toekomstonzekerheid Casestudies 147 51,42
  Survey 288 53,27
Betrokkenheid bij de organisatie Casestudies 132 54,64
  Survey 258 52,47
Herstelbehoefte Casestudies 136 31,89
 Sign. .05 Survey 280 39,22
 
Dit betekent dat de antwoordpatronen in de casestudies niet significant bepaald werden 
door de verschillende bevragings-aanpak.. 
 
Voor de verschillen tussen de respondenten in de casestudies en de survey voor de grote 
bedrijven met meer dan 100 werknemers is er wel op 3 factoren significantie: werktempo, 
zelfstandigheid en herstelbehoefte. 
 
 

                                                 
4 SPSS Base 9.0 Applications Guide, Chicago 1999. blz. 103 
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Vergelijking 2: casestudies met survey op arbeidsbeleving en welzijn (> 100 wn) 

 T test casestudies en survey N Gemiddelde
Werktempo en hoeveelheid Casestudies 591 52,38
 Sign. .001 Survey 276 47,96
Zelfstandigheid in het werk Casestudies 583 30,82
 Sign. .001 Survey 276 37,52
Relatie met directe leiding Casestudies 590 66,42
  Survey 278 67,49
Toekomstonzekerheid Casestudies 609 58,57
  Survey 274 61,10
Betrokkenheid bij de organisatie Casestudies 536 49,07
  Survey 245 49,80
Herstelbehoefte Casestudies 575 46,23
 Sign. .05 Survey 268 39,96
 
De vraag is nu uiteraard vanwaar dit verschil komt. Heeft men zich in de grote bedrijven in 
de casestudies laten beïnvloeden om te antwoorden in de een of andere richting? Of zijn er 
objectieve verschillen aan te geven tussen de werknemers in de bedrijven in de casestudies 
en deze in de survey? 
 
De verschillen zijn te verklaren door enerzijds een hoger gemiddelde wat tewerkstelling per 
bedrijf betreft. Het gemiddelde in de bedrijven in de casestudies bedraagt meer dan 200 
werknemers per bedrijf, terwijl in de andere bedrijven gemiddeld zowat 120 werknemers 
werken. Anderzijds zijn er in de survey ook 50% van de werknemers in ‘andere’ of ‘niet’ 
kleding sectoren, waarvoor in het algemeen een meer gunstige arbeidsbeleving 
gerapporteerd wordt. Bij de casestudies komen de bedrijven met meer dan 100 werknemers 
uitsluitend uit de subsectoren bovenkleding, lingerie en werkkleding. 
 

Vergelijking 3: casestudies met survey op tewerkstelling in subsectoren (> 100 wn) 

Welk soort producten maakt de vestiging overwegend? Totaal
  Lingerie Bovenkledij Werkkledij Niet kleding Andere
Casestudies 238 206 197 - - 641
  37,1% 32,1% 30,7% - - 100,0%
Survey 10 114 14 63 67 268
  3,7% 42,5% 5,2% 23,5% 25,0% 100,0%
  248 320 211 63 67 909
  27,3% 35,2% 23,2% 6,9% 7,4% 100,0%
 
De verschillen voor de belangrijkste factoren van arbeidsbeleving, gemiddeld genomen 
voor alle respondenten, worden weergegeven in de volgende tabel. De subsectoren niet-
kleding en andere geven een meer gunstig patroon. 
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Vergelijking 4: subsectoren op belangrijkste factoren van arbeidsbeleving en 

welzijn 

Welk soort producten 
maakt de vestiging 
overwegend? 

Werktempo en 
hoeveelheid

Inspraak Betrokkenheid 
bij de 

organisatie

Herstelbehoefte

Lingerie Gemiddelde 48,45 26,57 50,96 44,47
  N 336 345 311 333
Bovenkledij Gemiddelde 46,82 31,74 53,60 40,14
  N 1358 1389 1228 1328
Werkkledij Gemiddelde 45,02 31,71 52,30 37,30
  N 364 356 321 350
Niet kleding Gemiddelde 39,30 38,39 59,27 32,34
  N 467 471 426 445
Andere Gemiddelde 43,35 34,59 53,88 35,96
  N 366 371 338 364
Totaal Gemiddelde 45,13 32,56 54,09 38,53
  N 2891 2932 2624 2820
 
Voorgaande maakt duidelijk dat de verschillen tussen de werknemers uit de casestudies en 
deze uit de survey niet te wijten zijn aan een andere context waarbinnen de enquête is 
ingevuld, maar aan de aard van de activiteit. 
 
Het besluit is dan ook dat dit onderzoek een representatief beeld geeft van de arbeidsorganisatie, de 
arbeidsbeleving en het welzijn van de arbeid(st)ers in de confectie. In de antwoorden van de enquête hebben 
de werknemers aangegeven wat zij van het werk vonden en uit de vergelijking hiervan met de gesprekken in 
de bedrijven blijkt een sterke overeenkomst, wat wijst op een vrij goed én objectief beeld van de situatie. Als 
80% van de mogelijke deelnemers zijn of haar mening geeft over een situatie, dan zit men héél dicht op de 
realiteit. 
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1.5 Bijlage: Waarden van de variabelen van de 

welzijnsroos confectiearbeiders. 
 

Tabel 12: waarden van de variabelen van de welzijnsroos confectiearbeiders 

 Werktempo en 
hoeveelheid

Geestelijke 
belasting

Emotionele 
belasting

Lichamelijke 
inspanning 

Gevaarlijke 
situaties

N 3130 3255 3200 3212 3232
Gemiddelde 45,03 72,62 14,56 36,20 ,11
Mediaan 42,64 76,22 11,68 32,92 ,11
Modus 39 100 5 29 0
Std. Afwijking 18,04 22,06 12,95 22,92 ,31
 
 Afwisseling in het werk Leermogelijkheden Zelfstandigheid in het 

werk
Inspraak

N 3078 3185 3130 3172
Gemiddelde 45,64 27,89 36,60 32,65
Mediaan 44,21 23,72 32,57 28,02
Modus 39 17 30 17
Std. Afwijking 21,84 22,04 24,44 24,21
 
 Relatie met 

collega's
Relatie met 

directe leiding
Zijn de 

werkopdrachten 
duidelijk?

Communicatie Gezondheid 
VIW

N 3114 3141 3350 3191 2655
Gemiddelde 73,19 69,19 2,16 42,06 13,37
Mediaan 73,95 69,89 2,20 39,70 9,42
Modus 100 100 2 33 0
Std. Afwijking 17,77 19,97 ,68 25,95 13,47
 
 Toekomst-

onzekerheid
Verlof 

opnemen 
Uren die 

passen bij uw 
privé-leven? 

Afstemming 
gezin en werk 

(3)

Rechtvaardig 
betaald 

Carrière of 
promotie?

N 3163 3322 3274 3232 3187 3207
Gemiddelde 51,11 1,25 ,52 2,13 1,46 ,13
Mediaan 44,66 1,14 ,36 2,15 1,39 ,13
Modus 100 1 0 2 3 0
Std. Afwijking 36,04 1,05 ,91 ,62 1,18 ,33
 
 Plezier in 

het werk
Betrokkenheid 

bij de 
organisatie 

Uitgekeken 
naar een 

andere job?

Herstel-
behoefte

Piekeren Gezondheid 
VIW

N 3104 2835 3347 3052 3242 2655
Gemiddelde 74,80 54,44 ,17 38,43 24,09 13,37
Mediaan 84,86 56,42 ,17 33,30 14,22 9,42
Modus 100 88 0 0 0 0
Std. Afwijking 29,23 31,26 ,38 33,14 34,29 13,47
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De standaardafwijking (Std. Afwijking) geeft de gemiddelde spreiding van de waarden 
rond het gemiddelde. Kleine waarden wijzen op een concentratie van de resultaten rond 
het gemiddelde. Grote waarden wijzen op grote verschillen tussen de scores van de 
respondenten. 
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Werktempo en hoeveelheid  Geestelijke belasting 

3130 N 3255 
45,03 Rekenkundig gemiddelde 72,62 
42,64 Mediaan 76,22 

39 Modale klasse 100 
18,04 Std. Afwijking 22,06 

 
Bovenstaande figuren illustreren dat: 

• Een standaardafwijking (standaarddeviatie) van +/- 20 wijst op een evenwichtige 
spreiding van alle waarden rond het gemiddelde. 

• De resultaten voor werktempo een mooie verdeling geven en daarom verschilt het 
rekenkundig gemiddelde niet zo veel van de mediaan. Dat de mediaan iets lager ligt 
wijst er op dat meer dan 50% enkele punten onder het rekenkundige gemiddelde 
zit. 

• De geestelijke belasting een scheve verdeling heeft en meer dan 50% veel hoger 
scoort dan het rekenkundig gemiddelde. Gezien de sterke concentratie van de 
waarden aan het uiterste, zullen er minder snel significante verband gevonden 
worden (te weinig verschillen in de waarden van geestelijke belasting). 
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1.6 Bijlage: Survey confectiearbeiders 2001-2002 
Beperkte oplage voor de deskundigen, raadpleegbaar in  

SERV-documentatiecentrum 
& 

IVOC-documentatiecentrum 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE voor de deskundigengroep 
 
 
 
 

Welzijn in de confectie 
Arbeidsbeleving en 
arbeidsorganisatie 

 
[Vragenlijst en antwoorden 
survey confectiearbeiders 2001-2002] 
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1.7 Bijlage: Overzicht correlaties tussen arbeidsbeleving en welzijn 
Correlaties  Spearman's 

rho 
Werktempo 
en 
Hoeveelheid 

Geestelijke 
belasting 

Emotionele 
belasting 

Lichamelijke 
inspanning 

Gevaar- 
lijke  
situaties  

Afwisseling  
In het werk 

Leer--
mogelijk-
heden 

Zelfstandig- 
heid in 
het werk 

Inspraak Relatie 
met 
collega's  

Relatie 
met 
directe leiding 

Duidelijke  
werk- 
opdrachten 

Communi 
catie 

Toekomst-
onzeker- 
heid 

Verlof  Afstem- 
ming op 
gezin 

Recht- 
vaardig 
loon 

Loop- 
baan 
mogelijk- 
heid 

Plezier 
in het 
werk 

Betrokken- 
heid bij de 
organisatie 

Veranderen 
van 
baan 

Herstel -
behoefte 

Piekeren Gezond- 
heid VIW 

Werktempo en 
hoeveelheid 

Correlatie-
coëfficiënt 

1,000 ,303 ,453 ,353 ,095 -,120 -,113 -,336 -,300 -,316 -,406 -,309 -,291 ,099 -,146 -,138 -,210 -,135 -,355 -,324 ,172 ,522 ,269 ,389

  Sig. (1-zijdig) , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 3130 3087 3043 3044 3005 2940 3015 2969 2996 2945 2974 3090 3009 2987 3088 3061 2991 2988 2918 2700 3091 2882 3039 2528
Geestelijke 
belasting 

Correlatie-
coëfficiënt 

,303 1,000 ,369 ,165 ,085 ,313 ,257 ,107 ,062 -,055 -,073 -,143 -,041 ,074 -,021 -,001 -,099 ,012 ,019 ,010 ,075 ,223 ,244 ,132

  Sig. (1-zijdig) ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,011 ,000 ,119 ,479 ,000 ,255 ,148 ,301 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 3087 3255 3149 3139 3117 3024 3121 3071 3101 3036 3076 3216 3117 3093 3209 3177 3100 3098 3016 2782 3210 2982 3148 2597
Emotionele 
belasting 

Correlatie-
coëfficiënt 

,453 ,369 1,000 ,281 ,113 ,209 ,179 ,072 ,014 -,359 -,330 -,312 -,120 ,069 -,012 ,027 -,208 -,012 -,203 -,122 ,156 ,340 ,329 ,319

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,224 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,254 ,063 ,000 ,262 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 3043 3149 3200 3103 3067 2994 3082 3044 3063 3001 3040 3163 3073 3058 3158 3128 3061 3052 2983 2758 3158 2945 3101 2559
Lichamelijke 
inspanning 

Correlatie-
coëfficiënt 

,353 ,165 ,281 1,000 ,235 -,132 -,145 -,086 -,142 -,214 -,283 -,170 -,190 ,053 -,010 -,034 -,185 -,083 -,273 -,211 ,139 ,375 ,120 ,369

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,282 ,027 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 3044 3139 3103 3212 3075 3021 3109 3063 3073 3031 3068 3173 3094 3079 3171 3139 3073 3060 2995 2758 3168 2959 3114 2576
Gevaarlijke 
situaties 

Correlatie-
coëfficiënt 

,095 ,085 ,113 ,235 1,000 -,011 -,018 ,020 -,041 -,104 -,133 -,100 -,095 ,017 ,011 ,002 -,052 ,011 -,087 -,074 ,057 ,111 ,061 ,135

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,000 , ,284 ,161 ,138 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000 ,177 ,265 ,460 ,002 ,274 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000
  N 3005 3117 3067 3075 3232 2961 3053 3000 3047 2979 3013 3190 3059 3033 3169 3132 3053 3060 2972 2733 3189 2933 3101 2563
Afwisseling 
In het werk 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,120 ,313 ,209 -,132 -,011 1,000 ,590 ,462 ,418 ,140 ,210 ,051 ,244 -,032 ,075 ,121 ,027 ,170 ,320 ,344 -,064 -,120 ,093 -,129

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,284 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,041 ,000 ,000 ,071 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 2940 3024 2994 3021 2961 3078 3018 2977 2972 2920 2965 3041 2998 2979 3047 3023 2966 2943 2894 2686 3041 2857 2989 2485
Leer-
mogelijkheden 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,113 ,257 ,179 -,145 -,018 ,590 1,000 ,441 ,452 ,155 ,266 ,079 ,327 -,024 ,127 ,154 ,061 ,305 ,345 ,379 -,083 -,176 ,076 -,162

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,161 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,095 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 3015 3121 3082 3109 3053 3018 3185 3062 3062 3008 3055 3147 3088 3067 3147 3125 3048 3047 2977 2752 3144 2939 3092 2549
Zelfstandigheid 
In het wer k 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,336 ,107 ,072 -,086 ,020 ,462 ,441 1,000 ,649 ,244 ,336 ,149 ,369 -,092 ,211 ,242 ,088 ,195 ,321 ,392 -,070 -,261 -,013 -,188

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,138 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,233 ,000
  N 2969 3071 3044 3063 3000 2977 3062 3130 3022 2976 3017 3095 3051 3032 3098 3073 3009 2994 2932 2731 3090 2903 3046 2514
Inspraak Correlatie-

coëfficiënt 
-,300 ,062 ,014 -,142 -,041 ,418 ,452 ,649 1,000 ,319 ,564 ,267 ,580 -,083 ,192 ,228 ,196 ,262 ,392 ,511 -,142 -,315 -,032 -,241

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,224 ,000 ,012 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,036 ,000
  N 2996 3101 3063 3073 3047 2972 3062 3022 3172 2981 3034 3132 3067 3042 3150 3136 3071 3022 2975 2764 3128 2932 3089 2535
Relatie met 
collega's 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,316 -,055 -,359 -,214 -,104 ,140 ,155 ,244 ,319 1,000 ,513 ,313 ,354 -,028 ,110 ,098 ,245 ,114 ,327 ,323 -,149 -,324 -,205 -,292

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,062 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 2945 3036 3001 3031 2979 2920 3008 2976 2981 3114 2990 3075 3018 2992 3075 3048 2983 2965 2904 2683 3071 2866 3016 2493
Relatie met 
directe leiding 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,406 -,073 -,330 -,283 -,133 ,210 ,266 ,336 ,564 ,513 1,000 ,413 ,559 -,051 ,178 ,136 ,271 ,195 ,428 ,475 -,221 -,375 -,170 -,312

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 2974 3076 3040 3068 3013 2965 3055 3017 3034 2990 3141 3107 3063 3041 3104 3086 3023 2997 2943 2739 3098 2908 3054 2518
Duidelijke 
werkopdrachten  

Correlatie-
coëfficiënt 

-,309 -,143 -,312 -,170 -,100 ,051 ,079 ,149 ,267 ,313 ,413 1,000 ,337 -,078 ,064 ,051 ,203 ,159 ,244 ,285 -,146 -,277 -,143 -,279

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 3090 3216 3163 3173 3190 3041 3147 3095 3132 3075 3107 3350 3156 3129 3277 3230 3146 3191 3064 2810 3295 3016 3200 2621
Communicatie Correlatie-

coëfficiënt 
-,291 -,041 -,120 -,190 -,095 ,244 ,327 ,369 ,580 ,354 ,559 ,337 1,000 -,133 ,196 ,179 ,291 ,263 ,344 ,442 -,134 -,297 -,057 -,232

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000
  N 3009 3117 3073 3094 3059 2998 3088 3051 3067 3018 3063 3156 3191 3082 3151 3126 3066 3038 2971 2754 3149 2936 3094 2544
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Correlaties  Spearman's 
rho 

Werktempo 
en 
Hoeveelheid 

Geestelijke 
belasting 

Emotionele 
belasting 

Lichamelijke 
inspanning 

Gevaar- 
lijke  
situaties  

Afwisseling  
In het werk 

Leer--
mogelijk-
heden 

Zelfstandig- 
heid in 
het werk 

Inspraak Relatie 
met 
collega's  

Relatie 
met 
directe leiding 

Duidelijke  
werk- 
opdrachten 

Communi 
catie 

Toekomst-
onzeker- 
heid 

Verlof  Afstem- 
ming op 
gezin 

Recht- 
vaardig 
loon 

Loop- 
baan 
mogelijk- 
heid 

Plezier 
in het 
werk 

Betrokken- 
heid bij de 
organisatie 

Veranderen 
van 
baan 

Herstel -
behoefte 

Piekeren Gezond- 
heid VIW 

Toekomst-
onzekerheid 

Correlatie-
coëfficiënt 

,099 ,074 ,069 ,053 ,017 -,032 -,024 -,092 -,083 -,028 -,051 -,078 -,133 1,000 ,010 -,059 -,101 -,050 -,023 -,002 ,026 ,065 ,077 ,079

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,002 ,177 ,041 ,095 ,000 ,000 ,062 ,002 ,000 ,000 , ,295 ,001 ,000 ,003 ,104 ,456 ,071 ,000 ,000 ,000
  N 2987 3093 3058 3079 3033 2979 3067 3032 3042 2992 3041 3129 3082 3163 3130 3109 3055 3023 2961 2759 3124 2931 3078 2535
                          
Vverlof opnemen 
wanneer u dat wilt 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,146 -,021 -,012 -,010 ,011 ,075 ,127 ,211 ,192 ,110 ,178 ,064 ,196 ,010 1,000 ,275 ,089 ,047 ,149 ,156 -,043 -,151 -,042 -,099

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,119 ,254 ,282 ,265 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,295 , ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,007 ,000 ,009 ,000
  N 3088 3209 3158 3171 3169 3047 3147 3098 3150 3075 3104 3277 3151 3130 3322 3255 3171 3145 3080 2820 3271 3028 3208 2615
Afstemming 
Gezin 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,138 -,001 ,027 -,034 ,002 ,121 ,154 ,242 ,228 ,098 ,136 ,051 ,179 -,059 ,275 1,000 ,065 ,093 ,104 ,156 ,029 -,151 -,017 -,039

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,479 ,063 ,027 ,460 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,001 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,048 ,000 ,175 ,022
  N 3061 3177 3128 3139 3132 3023 3125 3073 3136 3048 3086 3230 3126 3109 3255 3274 3150 3108 3053 2813 3227 3003 3178 2591
Rechtvaardig 
betaald 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,210 -,099 -,208 -,185 -,052 ,027 ,061 ,088 ,196 ,245 ,271 ,203 ,291 -,101 ,089 ,065 1,000 ,101 ,175 ,196 -,088 -,205 -,107 -,167

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,071 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 2991 3100 3061 3073 3053 2966 3048 3009 3071 2983 3023 3146 3066 3055 3171 3150 3187 3032 2997 2770 3144 2948 3101 2530
Loopbaan-
mogelijkheden 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,135 ,012 -,012 -,083 ,011 ,170 ,305 ,195 ,262 ,114 ,195 ,159 ,263 -,050 ,047 ,093 ,101 1,000 ,144 ,257 -,037 -,139 -,009 -,108

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,255 ,262 ,000 ,274 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,004 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,018 ,000 ,308 ,000
  N 2988 3098 3052 3060 3060 2943 3047 2994 3022 2965 2997 3191 3038 3023 3145 3108 3032 3207 2954 2723 3161 2921 3077 2522
Plezier in het 
werk 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,355 ,019 -,203 -,273 -,087 ,320 ,345 ,321 ,392 ,327 ,428 ,244 ,344 -,023 ,149 ,104 ,175 ,144 1,000 ,543 -,237 -,489 -,155 -,364

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,148 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,104 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 2918 3016 2983 2995 2972 2894 2977 2932 2975 2904 2943 3064 2971 2961 3080 3053 2997 2954 3104 2727 3063 2897 3033 2471
Betrokkenheid bij 
de organisatie 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,324 ,010 -,122 -,211 -,074 ,344 ,379 ,392 ,511 ,323 ,475 ,285 ,442 -,002 ,156 ,156 ,196 ,257 ,543 1,000 -,263 -,345 -,026 -,260

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,301 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,456 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,087 ,000
  N 2700 2782 2758 2758 2733 2686 2752 2731 2764 2683 2739 2810 2754 2759 2820 2813 2770 2723 2727 2835 2800 2714 2801 2298
Veranderen van 
werk 

Correlatie-
coëfficiënt 

,172 ,075 ,156 ,139 ,057 -,064 -,083 -,070 -,142 -,149 -,221 -,146 -,134 ,026 -,043 ,029 -,088 -,037 -,237 -,263 1,000 ,164 ,105 ,177

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,071 ,007 ,048 ,000 ,018 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000
  N 3091 3210 3158 3168 3189 3041 3144 3090 3128 3071 3098 3295 3149 3124 3271 3227 3144 3161 3063 2800 3347 3013 3199 2628
Herstelbehoefte Correlatie-

coëfficiënt 
,522 ,223 ,340 ,375 ,111 -,120 -,176 -,261 -,315 -,324 -,375 -,277 -,297 ,065 -,151 -,151 -,205 -,139 -,489 -,345 ,164 1,000 ,321 ,535

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000
  N 2882 2982 2945 2959 2933 2857 2939 2903 2932 2866 2908 3016 2936 2931 3028 3003 2948 2921 2897 2714 3013 3052 3019 2455
Piekeren Correlatie-

coëfficiënt 
,269 ,244 ,329 ,120 ,061 ,093 ,076 -,013 -,032 -,205 -,170 -,143 -,057 ,077 -,042 -,017 -,107 -,009 -,155 -,026 ,105 ,321 1,000 ,308

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,233 ,036 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,009 ,175 ,000 ,308 ,000 ,087 ,000 ,000 , ,000
  N 3039 3148 3101 3114 3101 2989 3092 3046 3089 3016 3054 3200 3094 3078 3208 3178 3101 3077 3033 2801 3199 3019 3242 2579
Gezondheid VIW Correlatie-

coëfficiënt 
,389 ,132 ,319 ,369 ,135 -,129 -,162 -,188 -,241 -,292 -,312 -,279 -,232 ,079 -,099 -,039 -,167 -,108 -,364 -,260 ,177 ,535 ,308 1,000

  Sig. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,022 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,
  N 2528 2597 2559 2576 2563 2485 2549 2514 2535 2493 2518 2621 2544 2535 2615 2591 2530 2522 2471 2298 2628 2455 2579 2655

 



Bijlagen Welzijn in de confectie.  Arbeidsbeleving  en arbeidsorganisatie 

 

37. 

1.8 Bijlage: Correlaties persoonsgebonden factoren, 
beleving en welzijn 

 
Spearman's rho Geslacht Leeftijd Opleiding Functie-

domein 
Functie-
anciën-

niteit 

Bedrijfs-
anciën-

niteit  

Bedrijfs-
grootte 

Sub-
sector 

Werktempo en 
hoeveelheid 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,020 ,009 -,010 ,041 ,013 ,002 ,258 -,133 

  Sig. (1-
zijdig) 

,128 ,307 ,281 ,017 ,238 ,461 ,000 ,000 

  N 3083 3116 3066 2681 2961 2982 3098 2891 
Geestelijke 
belasting 

Correlatie-
coëfficiënt 

,008 ,063 ,095 -,233 -,039 ,013 ,125 -,060 

  Sig. (1-
zijdig) 

,334 ,000 ,000 ,000 ,016 ,229 ,000 ,001 

  N 3207 3241 3186 2795 3078 3097 3220 3004 
Emotionele 
belasting 

Correlatie-
coëfficiënt 

,103 ,009 ,051 -,107 -,020 ,021 ,151 -,016 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,310 ,002 ,000 ,133 ,127 ,000 ,192 

  N 3152 3186 3135 2749 3024 3045 3168 2962 
Lichamelijke 
inspanning 

Correlatie-
coëfficiënt 

,122 -,103 -,002 ,190 -,137 -,069 ,090 ,100 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,000 ,458 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 3166 3199 3147 2756 3036 3051 3182 2967 
Veiligheid Correlatie-

coëfficiënt 
,190 -,067 ,017 ,052 -,096 -,059 ,057 ,093 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,000 ,166 ,003 ,000 ,001 ,001 ,000 

  N 3186 3221 3167 2783 3058 3083 3201 2976 
Afwisseling in het 
werk 

Correlatie-
coëfficiënt 

,064 ,079 ,056 -,266 ,020 ,054 -,119 ,061 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,000 ,001 ,000 ,144 ,002 ,000 ,001 

  N 3035 3066 3021 2645 2927 2929 3048 2848 
Leer-
mogelijkheden 

Correlatie-
coëfficiënt 

,068 -,080 ,156 -,230 -,100 -,065 -,029 ,045 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,050 ,007 

  N 3140 3173 3122 2740 3021 3034 3156 2945 
Zelfstandigheid in 
het werk 

Correlatie-
coëfficiënt 

,161 ,018 ,084 -,157 -,063 ,028 -,152 ,153 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,153 ,000 ,000 ,000 ,064 ,000 ,000 

  N 3087 3118 3069 2687 2968 2979 3099 2892 
Inspraak Correlatie-

coëfficiënt 
,126 ,057 ,034 -,103 -,006 ,065 -,126 ,121 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,001 ,030 ,000 ,373 ,000 ,000 ,000 

  N 3124 3159 3103 2730 2998 3018 3140 2932 
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Spearman's rho Geslacht Leeftijd Opleiding Functie-

domein 
Functie-
anciën-

niteit 

Bedrijfs-
anciën-

niteit 

Bedrijfs-
grootte 

Sub-
sector 

Relatie met 
collega's 

Correlatie
-

coëfficiënt 

,004 ,027 -,006 ,000 ,011 ,001 -,102 ,023 

  Sig. (1-
zijdig) 

,420 ,068 ,361 ,499 ,269 ,475 ,000 ,107 

  N 3071 3102 3050 2670 2937 2958 3083 2876 
Relatie met 
directe leiding 

Correlatie
-

coëfficiënt 

-,007 ,072 -,042 ,002 ,029 ,009 -,108 ,052 

  Sig. (1-
zijdig) 

,348 ,000 ,010 ,451 ,054 ,304 ,000 ,003 

  N 3096 3129 3074 2700 2978 2984 3109 2899 
Duidelijke 
werkinstructies 

Correlatie
-

coëfficiënt 

,004 -,014 -,035 ,066 ,016 -,010 -,170 ,037 

  Sig. (1-
zijdig) 

,399 ,207 ,022 ,000 ,177 ,292 ,000 ,019 

  N 3301 3335 3279 2896 3166 3196 3324 3084 
Communicatie Correlatie

-
coëfficiënt 

,075 -,014 ,019 -,015 -,063 -,066 -,055 ,082 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,209 ,150 ,214 ,000 ,000 ,001 ,000 

  N 3144 3178 3127 2740 3020 3034 3159 2945 
Toekomstonzeker
heid 

Correlatie
-

coëfficiënt 

,001 ,035 -,078 ,032 ,046 ,076 ,172 -,107 

  Sig. (1-
zijdig) 

,467 ,024 ,000 ,046 ,006 ,000 ,000 ,000 

  N 3118 3152 3101 2715 3005 3012 3131 2924 
Verlof Correlatie

-
coëfficiënt 

,137 -,061 ,026 -,003 -,105 -,078 ,175 ,020 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,000 ,070 ,443 ,000 ,000 ,000 ,132 

  N 3270 3308 3251 2852 3130 3157 3285 3060 
Afstemming gezin Correlatie

-
coëfficiënt 

,115 -,056 ,025 -,006 -,070 -,079 -,068 ,079 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,001 ,076 ,384 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 3222 3261 3203 2816 3089 3112 3239 3017 
Loon Correlatie

-
coëfficiënt 

,036 ,032 -,058 ,027 ,040 -,003 -,148 ,049 

  Sig. (1-
zijdig) 

,021 ,036 ,001 ,080 ,014 ,434 ,000 ,004 

  N 3139 3175 3119 2737 3013 3035 3153 2937 
Loopbaanmogelijk
heden 

Correlatie
-

coëfficiënt 

,070 -,135 ,037 -,012 -,120 -,122 -,037 ,101 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,000 ,019 ,268 ,000 ,000 ,018 ,000 

  N 3164 3192 3143 2773 3052 3067 3186 2960 
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39. 

 
Spearman's rho Geslacht Leeftijd Opleiding Functie-

domein 
Functie-
anciën-

niteit 

Bedrijfs-
anciën-

niteit  

Bedrijfs-
grootte 

Sub-
sector 

Plezier in het 
werk 

Correlatie-
coëfficiënt 

-,016 ,030 ,050 -,108 -,038 -,006 -,091 ,057 

  Sig. (1-
zijdig) 

,193 ,045 ,003 ,000 ,019 ,364 ,000 ,001 

  N 3058 3091 3041 2661 2943 2959 3069 2864 
Betrokkenheid bij 
de organisatie 

Correlatie-
coëfficiënt 

,046 ,120 -,071 -,036 ,054 ,091 -,153 ,046 

  Sig. (1-
zijdig) 

,007 ,000 ,000 ,037 ,002 ,000 ,000 ,009 

  N 2796 2825 2778 2438 2701 2707 2806 2624 
Verandering van 
baan 

Correlatie-
coëfficiënt 

,067 -,179 ,099 -,032 -,180 -,249 ,048 ,000 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,000 ,000 ,044 ,000 ,000 ,003 ,491 

  N 3297 3333 3275 2880 3152 3178 3308 3082 
Herstelbehoefte Correlatie-

coëfficiënt 
-,094 ,053 -,046 ,028 ,049 ,011 ,130 -,092 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,002 ,006 ,076 ,004 ,276 ,000 ,000 

  N 3012 3038 2992 2628 2887 2906 3019 2820 
Piekeren Correlatie-

coëfficiënt 
-,007 ,049 -,005 -,071 ,015 ,021 ,046 -,048 

  Sig. (1-
zijdig) 

,352 ,003 ,384 ,000 ,198 ,124 ,005 ,004 

  N 3194 3228 3174 2790 3057 3082 3207 2998 
Gezondheid VIW Correlatie-

coëfficiënt 
-,066 ,039 -,040 ,055 ,049 -,005 ,114 -,041 

  Sig. (1-
zijdig) 

,000 ,023 ,020 ,004 ,007 ,403 ,000 ,021 

  N 2614 2645 2605 2260 2513 2520 2629 2462 
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40. 

1.9 Bijlage: Verschillen in arbeidsbeleving en welzijn 
tussen productiemedewerkers en werknemers 
productievoorbereiding. 

 
Spearman's rho  functionele domeinen
Functionele domeinen Correlatiecoëfficiënt 1,000
  Sig. (1-zijdig) ,
  N 2925
Werktempo en hoeveelheid Correlatiecoëfficiënt ,041
  Sig. (1-zijdig) ,017
  N 2681
Geestelijke belasting Correlatiecoëfficiënt -,233
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 2795
Emotionele belasting Correlatiecoëfficiënt -,107
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 2749
Lichamelijke inspanning Correlatiecoëfficiënt ,190
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 2756
Werkt u geregeld in gevaarlijke situaties in deze vestiging. Correlatiecoëfficiënt ,052
  Sig. (1-zijdig) ,003
  N 2783
Afwisseling in het werk Correlatiecoëfficiënt -,266
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 2645
Leermogelijkheden Correlatiecoëfficiënt -,230
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 2740
Zelfstandigheid in het werk Correlatiecoëfficiënt -,157
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 2687
Inspraak Correlatiecoëfficiënt -,103
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 2730
Relatie met collega's Correlatiecoëfficiënt ,000
  Sig. (1-zijdig) ,499
  N 2670
Relatie met directe leiding Correlatiecoëfficiënt ,002
  Sig. (1-zijdig) ,451
  N 2700
Zijn de werkopdrachten duidelijk? Correlatiecoëfficiënt ,066
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 2896
Communicatie Correlatiecoëfficiënt -,015
  Sig. (1-zijdig) ,214
  N 2740
Toekomstonzekerheid Correlatiecoëfficiënt ,032
  Sig. (1-zijdig) ,046
  N 2715
Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt? Correlatiecoëfficiënt -,003
  Sig. (1-zijdig) ,443
  N 2852
Zijn er mogelijkheden om te werken op uren die passen bij 
uw privé-leven? 

Correlatiecoëfficiënt -,006

  Sig. (1-zijdig) ,384
  N 2816
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41. 

Vindt u dat u rechtvaardig betaald wordt i.v.m. anderen op 
uw afdeling? 

Correlatiecoëfficiënt ,027

  Sig. (1-zijdig) ,080
  N 2737
Heeft u goede vooruitzichten op het maken van carrière of 
promotie? 

Correlatiecoëfficiënt -,012

  Sig. (1-zijdig) ,268
  N 2773
Plezier in het werk Correlatiecoëfficiënt -,108
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 2661
Betrokkenheid bij de organisatie Correlatiecoëfficiënt -,036
  Sig. (1-zijdig) ,037
  N 2438
Heeft u de afgelopen 5 jaar actief uitgekeken naar een 
andere job? 

Correlatiecoëfficiënt -,032

  Sig. (1-zijdig) ,044
  N 2880
Herstelbehoefte Correlatiecoëfficiënt ,028
  Sig. (1-zijdig) ,076
  N 2628
Piekeren Correlatiecoëfficiënt -,071
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 2790
Gezondheid VIW Correlatiecoëfficiënt ,055
  Sig. (1-zijdig) ,004
  N 2260
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42. 

1.10 Bijlage: Gezondheidsklachten naar functie 
 
1.10.1 Min of meer last van hoofdpijn 
 
Min of meer last van hoofdpijn Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel 
heel erg

Stylist 10 1  11
  90,9% 9,1%  100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 59 44 23 10 1 137
  43,1% 32,1% 16,8% 7,3% ,7% 100,0%
Patronen maken 20 36 11 7 74
  27,0% 48,6% 14,9% 9,5% 100,0%
Patronen intekenen 26 16 3 8 1 54
  48,1% 29,6% 5,6% 14,8% 1,9% 100,0%
Opleggen 24 18 10 4 1 57
  42,1% 31,6% 17,5% 7,0% 1,8% 100,0%
Snijden 109 64 24 19 6 222
  49,1% 28,8% 10,8% 8,6% 2,7% 100,0%
Confectie voorbereiden 41 23 9 8 81
  50,6% 28,4% 11,1% 9,9% 100,0%
Stikken 484 418 171 149 20 1242
  39,0% 33,7% 13,8% 12,0% 1,6% 100,0%
Strijken 76 60 18 14 3 171
  44,4% 35,1% 10,5% 8,2% 1,8% 100,0%
Afwerken 49 26 12 19 6 112
  43,8% 23,2% 10,7% 17,0% 5,4% 100,0%
Magazijn 83 36 15 9 3 146
  56,8% 24,7% 10,3% 6,2% 2,1% 100,0%
Bandleiden 21 18 10 8 2 59
  35,6% 30,5% 16,9% 13,6% 3,4% 100,0%
Kwaliteitscontrole 47 38 20 21 2 128
  36,7% 29,7% 15,6% 16,4% 1,6% 100,0%
Verzending 41 17 8 8 1 75
  54,7% 22,7% 10,7% 10,7% 1,3% 100,0%
Verpakking 29 23 7 2 2 63
  46,0% 36,5% 11,1% 3,2% 3,2% 100,0%
Ander, namelijk 136 78 17 29 5 265
  51,3% 29,4% 6,4% 10,9% 1,9% 100,0%
  1255 915 359 315 53 2897
  43,3% 31,6% 12,4% 10,9% 1,8% 100,0%
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43. 

1.10.2 Min of meer last van duizeligheid 
 
Min of meer last van duizeligheid Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel 
heel erg

Stylist 11  11
  100,0%  100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 101 18 3 2 124
  81,5% 14,5% 2,4% 1,6% 100,0%
Patronen maken 62 4 1 2 69
  89,9% 5,8% 1,4% 2,9% 100,0%
Patronen intekenen 44 4 2 2 1 53
  83,0% 7,5% 3,8% 3,8% 1,9% 100,0%
Opleggen 44 7 6  57
  77,2% 12,3% 10,5%  100,0%
Snijden 185 19 6 5 215
  86,0% 8,8% 2,8% 2,3% 100,0%
Confectie voorbereiden 61 12 2 1 76
  80,3% 15,8% 2,6% 1,3% 100,0%
Stikken 909 186 38 18 3 1154
  78,8% 16,1% 3,3% 1,6% ,3% 100,0%
Strijken 129 23 7 3 1 163
  79,1% 14,1% 4,3% 1,8% ,6% 100,0%
Afwerken 82 18 3 2 1 106
  77,4% 17,0% 2,8% 1,9% ,9% 100,0%
Magazijn 119 12 5 2 138
  86,2% 8,7% 3,6% 1,4% 100,0%
Bandleiden 41 9 4  1 55
  74,5% 16,4% 7,3%  1,8% 100,0%
Kwaliteitscontrole 91 23 3 1 1 119
  76,5% 19,3% 2,5% ,8% ,8% 100,0%
Verzending 55 14 2  71
  77,5% 19,7% 2,8%  100,0%
Verpakking 49 9  58
  84,5% 15,5%  100,0%
Ander, namelijk 223 27 7 1 3 261
  85,4% 10,3% 2,7% ,4% 1,1% 100,0%
  2206 385 89 39 11 2730
  80,8% 14,1% 3,3% 1,4% ,4% 100,0%
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44. 

1.10.3 Min of meer last van pijn in borst of hartstreek 
 
Min of meer last van pijn in borst of hartstreek Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel 
heel erg

Stylist 11  11
  100,0%  100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 107 9 6 1 123
  87,0% 7,3% 4,9% ,8% 100,0%
Patronen maken 63 5 1  69
  91,3% 7,2% 1,4%  100,0%
Patronen intekenen 47 5 2 1 55
  85,5% 9,1% 3,6% 1,8% 100,0%
Opleggen 49 3 2 3 57
  86,0% 5,3% 3,5% 5,3% 100,0%
Snijden 191 17 5 2 215
  88,8% 7,9% 2,3% ,9% 100,0%
Confectie voorbereiden 69 6 1  76
  90,8% 7,9% 1,3%  100,0%
Stikken 964 119 42 24 5 1154
  83,5% 10,3% 3,6% 2,1% ,4% 100,0%
Strijken 126 20 7 5 158
  79,7% 12,7% 4,4% 3,2% 100,0%
Afwerken 81 18 5 2 1 107
  75,7% 16,8% 4,7% 1,9% ,9% 100,0%
Magazijn 120 13 2 1 136
  88,2% 9,6% 1,5% ,7% 100,0%
Bandleiden 42 8 2 1 1 54
  77,8% 14,8% 3,7% 1,9% 1,9% 100,0%
Kwaliteitscontrole 95 17 6 1 119
  79,8% 14,3% 5,0% ,8% 100,0%
Verzending 62 4 1 2 69
  89,9% 5,8% 1,4% 2,9% 100,0%
Verpakking 51 3 3  57
  89,5% 5,3% 5,3%  100,0%
Ander, namelijk 225 24 8 4 261
  86,2% 9,2% 3,1% 1,5% 100,0%
  2303 271 93 47 7 2721
  84,6% 10,0% 3,4% 1,7% ,3% 100,0%
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45. 

1.10.4 Min of meer last van pijn in de rug 
 
Min of meer last van pijn in de rug Totaal
  helemaal 

niet
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel
heel erg

Stylist 5 3 1 1 1 11
  45,5% 27,3% 9,1% 9,1% 9,1% 100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 55 34 24 15 5 133
  41,4% 25,6% 18,0% 11,3% 3,8% 100,0%
Patronen maken 36 18 7 9 1 71
  50,7% 25,4% 9,9% 12,7% 1,4% 100,0%
Patronen intekenen 24 17 7 5 2 55
  43,6% 30,9% 12,7% 9,1% 3,6% 100,0%
Opleggen 23 14 7 11 2 57
  40,4% 24,6% 12,3% 19,3% 3,5% 100,0%
Snijden 104 56 24 26 11 221
  47,1% 25,3% 10,9% 11,8% 5,0% 100,0%
Confectie voorbereiden 37 20 10 7 3 77
  48,1% 26,0% 13,0% 9,1% 3,9% 100,0%
Stikken 407 347 223 182 74 1233
  33,0% 28,1% 18,1% 14,8% 6,0% 100,0%
Strijken 66 44 26 28 2 166
  39,8% 26,5% 15,7% 16,9% 1,2% 100,0%
Afwerken 37 26 21 19 11 114
  32,5% 22,8% 18,4% 16,7% 9,6% 100,0%
Magazijn 46 48 25 19 5 143
  32,2% 33,6% 17,5% 13,3% 3,5% 100,0%
Bandleiden 18 21 9 10 1 59
  30,5% 35,6% 15,3% 16,9% 1,7% 100,0%
Kwaliteitscontrole 41 31 32 13 8 125
  32,8% 24,8% 25,6% 10,4% 6,4% 100,0%
Verzending 29 20 12 10 3 74
  39,2% 27,0% 16,2% 13,5% 4,1% 100,0%
Verpakking 28 13 10 8 1 60
  46,7% 21,7% 16,7% 13,3% 1,7% 100,0%
Ander, namelijk 100 74 46 27 16 263
  38,0% 28,1% 17,5% 10,3% 6,1% 100,0%
  1056 786 484 390 146 2862
  36,9% 27,5% 16,9% 13,6% 5,1% 100,0%
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46. 

1.10.5 Min of meer last van misselijkheid of een maag die van 
streek is 

 
Min of meer last van misselijkheid of een maag die van streek is Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel
heel erg

Stylist 7 3 1 11
  63,6% 27,3% 9,1% 100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 99 11 7 4 1 122
  81,1% 9,0% 5,7% 3,3% ,8% 100,0%
Patronen maken 50 13 5 1 69
  72,5% 18,8% 7,2% 1,4% 100,0%
Patronen intekenen 41 5 3 2 2 53
  77,4% 9,4% 5,7% 3,8% 3,8% 100,0%
Opleggen 47 3 3 1 3 57
  82,5% 5,3% 5,3% 1,8% 5,3% 100,0%
Snijden 178 21 8 7 2 216
  82,4% 9,7% 3,7% 3,2% ,9% 100,0%
Confectie voorbereiden 61 8 4 2 1 76
  80,3% 10,5% 5,3% 2,6% 1,3% 100,0%
Stikken 833 184 74 47 17 1155
  72,1% 15,9% 6,4% 4,1% 1,5% 100,0%
Strijken 127 13 6 9 3 158
  80,4% 8,2% 3,8% 5,7% 1,9% 100,0%
Afwerken 72 20 9 4 1 106
  67,9% 18,9% 8,5% 3,8% ,9% 100,0%
Magazijn 107 26 3 4 1 141
  75,9% 18,4% 2,1% 2,8% ,7% 100,0%
Bandleiden 32 14 2 5 2 55
  58,2% 25,5% 3,6% 9,1% 3,6% 100,0%
Kwaliteitscontrole 85 16 10 5 2 118
  72,0% 13,6% 8,5% 4,2% 1,7% 100,0%
Verzending 54 8 4 5 71
  76,1% 11,3% 5,6% 7,0% 100,0%
Verpakking 49 6 3 1 59
  83,1% 10,2% 5,1% 1,7% 100,0%
Ander, namelijk 192 45 10 10 4 261
  73,6% 17,2% 3,8% 3,8% 1,5% 100,0%
  2034 396 152 107 39 2728
  74,6% 14,5% 5,6% 3,9% 1,4% 100,0%
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47. 

1.10.6 Min of meer last van pijnlijke spieren 
 
Min of meer last van pijnlijke spieren Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel 
heel erg

Stylist 7 2 1 1 11
  63,6% 18,2% 9,1% 9,1% 100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 66 27 14 18 7 132
  50,0% 20,5% 10,6% 13,6% 5,3% 100,0%
Patronen maken 44 15 3 6 68
  64,7% 22,1% 4,4% 8,8% 100,0%
Patronen intekenen 30 14 4 3 3 54
  55,6% 25,9% 7,4% 5,6% 5,6% 100,0%
Opleggen 27 14 11 4 2 58
  46,6% 24,1% 19,0% 6,9% 3,4% 100,0%
Snijden 129 48 20 18 7 222
  58,1% 21,6% 9,0% 8,1% 3,2% 100,0%
Confectie voorbereiden 41 21 10 3 2 77
  53,2% 27,3% 13,0% 3,9% 2,6% 100,0%
Stikken 519 355 154 146 49 1223
  42,4% 29,0% 12,6% 11,9% 4,0% 100,0%
Strijken 72 42 24 29 5 172
  41,9% 24,4% 14,0% 16,9% 2,9% 100,0%
Afwerken 57 22 10 14 8 111
  51,4% 19,8% 9,0% 12,6% 7,2% 100,0%
Magazijn 67 40 20 14 4 145
  46,2% 27,6% 13,8% 9,7% 2,8% 100,0%
Bandleiden 31 16 5 3 3 58
  53,4% 27,6% 8,6% 5,2% 5,2% 100,0%
Kwaliteitscontrole 51 32 20 14 10 127
  40,2% 25,2% 15,7% 11,0% 7,9% 100,0%
Verzending 28 20 14 10 2 74
  37,8% 27,0% 18,9% 13,5% 2,7% 100,0%
Verpakking 33 13 5 8 59
  55,9% 22,0% 8,5% 13,6% 100,0%
Ander, namelijk 142 64 30 19 9 264
  53,8% 24,2% 11,4% 7,2% 3,4% 100,0%
  1344 745 344 310 112 2855
  47,1% 26,1% 12,0% 10,9% 3,9% 100,0%
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48. 

1.10.7 Min of meer last van moeilijk adem kunnen krijgen 
 
Min of meer last van moeilijk adem kunnen krijgen Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel 
heel erg

Stylist 11  11
  100,0%  100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 111 8 3  122
  91,0% 6,6% 2,5%  100,0%
Patronen maken 60 7  67
  89,6% 10,4%  100,0%
Patronen intekenen 46 4 3  53
  86,8% 7,5% 5,7%  100,0%
Opleggen 47 7 2 56
  83,9% 12,5% 3,6% 100,0%
Snijden 200 12 2 1 1 216
  92,6% 5,6% ,9% ,5% ,5% 100,0%
Confectie voorbereiden 65 8 2 1 76
  85,5% 10,5% 2,6% 1,3% 100,0%
Stikken 1010 98 21 10 2 1141
  88,5% 8,6% 1,8% ,9% ,2% 100,0%
Strijken 141 9 4 2 156
  90,4% 5,8% 2,6% 1,3% 100,0%
Afwerken 91 6 7 3 107
  85,0% 5,6% 6,5% 2,8% 100,0%
Magazijn 127 7 2 3 139
  91,4% 5,0% 1,4% 2,2% 100,0%
Bandleiden 48 3 3 1 55
  87,3% 5,5% 5,5% 1,8% 100,0%
Kwaliteitscontrole 104 7 4 1 116
  89,7% 6,0% 3,4% ,9% 100,0%
Verzending 64 4 1 1 70
  91,4% 5,7% 1,4% 1,4% 100,0%
Verpakking 53 4 1  58
  91,4% 6,9% 1,7%  100,0%
Ander, namelijk 232 19 5 5 261
  88,9% 7,3% 1,9% 1,9% 100,0%
  2410 203 57 30 4 2704
  89,1% 7,5% 2,1% 1,1% ,1% 100,0%
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49. 

1.10.8 Min of meer last van u soms erg warm, dan weer erg koud 
voelen 

 
Min of meer last van u soms erg warm, dan weer erg koud voelen Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel 
heel erg

Stylist 10  1 11
  90,9%  9,1% 100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 97 14 7 5 2 125
  77,6% 11,2% 5,6% 4,0% 1,6% 100,0%
Patronen maken 55 10 3 1 1 70
  78,6% 14,3% 4,3% 1,4% 1,4% 100,0%
Patronen intekenen 39 7 4 1 1 52
  75,0% 13,5% 7,7% 1,9% 1,9% 100,0%
Opleggen 42 6 7 3 58
  72,4% 10,3% 12,1% 5,2% 100,0%
Snijden 182 20 11 6 1 220
  82,7% 9,1% 5,0% 2,7% ,5% 100,0%
Confectie voorbereiden 60 11 4 1 76
  78,9% 14,5% 5,3% 1,3% 100,0%
Stikken 839 178 87 43 13 1160
  72,3% 15,3% 7,5% 3,7% 1,1% 100,0%
Strijken 114 21 15 5 2 157
  72,6% 13,4% 9,6% 3,2% 1,3% 100,0%
Afwerken 66 27 11 3 1 108
  61,1% 25,0% 10,2% 2,8% ,9% 100,0%
Magazijn 108 18 3 10 1 140
  77,1% 12,9% 2,1% 7,1% ,7% 100,0%
Bandleiden 38 7 5 5 1 56
  67,9% 12,5% 8,9% 8,9% 1,8% 100,0%
Kwaliteitscontrole 80 20 7 4 3 114
  70,2% 17,5% 6,1% 3,5% 2,6% 100,0%
Verzending 49 11 7 4 2 73
  67,1% 15,1% 9,6% 5,5% 2,7% 100,0%
Verpakking 47 7 4 3 61
  77,0% 11,5% 6,6% 4,9% 100,0%
Ander, namelijk 213 26 16 5 1 261
  81,6% 10,0% 6,1% 1,9% ,4% 100,0%
  2039 383 191 99 30 2742
  74,4% 14,0% 7,0% 3,6% 1,1% 100,0%
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50. 

1.10.9 Min of meer last van een verdoofd of tintelend gevoel 
ergens in uw lichaam 

 
Min of meer last van een verdoofd of tintelend gevoel ergens in uw lichaam Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel 
heel erg

Stylist 10 1  11
  90,9% 9,1%  100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 100 17 4 5 126
  79,4% 13,5% 3,2% 4,0% 100,0%
Patronen maken 64 2 3  69
  92,8% 2,9% 4,3%  100,0%
Patronen intekenen 44 5 3 1 2 55
  80,0% 9,1% 5,5% 1,8% 3,6% 100,0%
Opleggen 44 6 3 3 56
  78,6% 10,7% 5,4% 5,4% 100,0%
Snijden 190 17 3 3 2 215
  88,4% 7,9% 1,4% 1,4% ,9% 100,0%
Confectie voorbereiden 62 8 4 2 76
  81,6% 10,5% 5,3% 2,6% 100,0%
Stikken 908 121 68 48 14 1159
  78,3% 10,4% 5,9% 4,1% 1,2% 100,0%
Strijken 131 16 7 4 2 160
  81,9% 10,0% 4,4% 2,5% 1,3% 100,0%
Afwerken 83 9 10 3 2 107
  77,6% 8,4% 9,3% 2,8% 1,9% 100,0%
Magazijn 123 7 4 3 137
  89,8% 5,1% 2,9% 2,2% 100,0%
Bandleiden 45 5 3 2 55
  81,8% 9,1% 5,5% 3,6% 100,0%
Kwaliteitscontrole 102 5 5 1 3 116
  87,9% 4,3% 4,3% ,9% 2,6% 100,0%
Verzending 60 3 4 3 2 72
  83,3% 4,2% 5,6% 4,2% 2,8% 100,0%
Verpakking 55 2 2 59
  93,2% 3,4% 3,4% 100,0%
Ander, namelijk 224 17 12 5 3 261
  85,8% 6,5% 4,6% 1,9% 1,1% 100,0%
  2245 241 133 85 30 2734
  82,1% 8,8% 4,9% 3,1% 1,1% 100,0%
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1.10.10 Min of meer last van een brok in uw keel 
 
Min of meer last van een brok in uw keel Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel 
heel erg

Stylist 10  1 11
  90,9%  9,1% 100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 100 13 5 2 1 121
  82,6% 10,7% 4,1% 1,7% ,8% 100,0%
Patronen maken 62 6  68
  91,2% 8,8%  100,0%
Patronen intekenen 48 2 2  1 53
  90,6% 3,8% 3,8%  1,9% 100,0%
Opleggen 49 2 2 2 55
  89,1% 3,6% 3,6% 3,6% 100,0%
Snijden 192 16 3 5 1 217
  88,5% 7,4% 1,4% 2,3% ,5% 100,0%
Confectie voorbereiden 65 6 3 2 1 77
  84,4% 7,8% 3,9% 2,6% 1,3% 100,0%
Stikken 966 106 52 20 10 1154
  83,7% 9,2% 4,5% 1,7% ,9% 100,0%
Strijken 133 11 6 6 156
  85,3% 7,1% 3,8% 3,8% 100,0%
Afwerken 86 11 4 4 2 107
  80,4% 10,3% 3,7% 3,7% 1,9% 100,0%
Magazijn 114 16 4 4 138
  82,6% 11,6% 2,9% 2,9% 100,0%
Bandleiden 37 9 7 1 1 55
  67,3% 16,4% 12,7% 1,8% 1,8% 100,0%
Kwaliteitscontrole 89 18 6 2 2 117
  76,1% 15,4% 5,1% 1,7% 1,7% 100,0%
Verzending 63 3 2 2 70
  90,0% 4,3% 2,9% 2,9% 100,0%
Verpakking 55 4  59
  93,2% 6,8%  100,0%
Ander, namelijk 224 21 12 2 259
  86,5% 8,1% 4,6% ,8% 100,0%
  2293 244 108 52 20 2717
  84,4% 9,0% 4,0% 1,9% ,7% 100,0%
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1.10.11 Min of meer last van u lichamelijk ergens slap voelen 
 
Min of meer last van u lichamelijk ergens slap voelen Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel 
heel erg

Stylist 9 1 1 11
  81,8% 9,1% 9,1% 100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 88 23 10 2 123
  71,5% 18,7% 8,1% 1,6% 100,0%
Patronen maken 52 13 3  68
  76,5% 19,1% 4,4%  100,0%
Patronen intekenen 40 8 3 1 2 54
  74,1% 14,8% 5,6% 1,9% 3,7% 100,0%
Opleggen 35 17 2  2 56
  62,5% 30,4% 3,6%  3,6% 100,0%
Snijden 163 33 16 3 2 217
  75,1% 15,2% 7,4% 1,4% ,9% 100,0%
Confectie voorbereiden 53 15 5 2 75
  70,7% 20,0% 6,7% 2,7% 100,0%
Stikken 828 221 68 27 5 1149
  72,1% 19,2% 5,9% 2,3% ,4% 100,0%
Strijken 122 20 17 1 1 161
  75,8% 12,4% 10,6% ,6% ,6% 100,0%
Afwerken 72 20 13 1 2 108
  66,7% 18,5% 12,0% ,9% 1,9% 100,0%
Magazijn 93 30 11 6 1 141
  66,0% 21,3% 7,8% 4,3% ,7% 100,0%
Bandleiden 39 10 3 3 55
  70,9% 18,2% 5,5% 5,5% 100,0%
Kwaliteitscontrole 76 28 7 4 115
  66,1% 24,3% 6,1% 3,5% 100,0%
Verzending 49 16 4 2 71
  69,0% 22,5% 5,6% 2,8% 100,0%
Verpakking 44 8 4 1 57
  77,2% 14,0% 7,0% 1,8% 100,0%
Ander, namelijk 187 41 21 8 3 260
  71,9% 15,8% 8,1% 3,1% 1,2% 100,0%
  1950 504 187 62 18 2721
  71,7% 18,5% 6,9% 2,3% ,7% 100,0%
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1.10.12 Min of meer last van u zwaar voelen in armen of benen 
 
Min of meer last van u zwaar voelen in armen of benen Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel 
heel erg

Stylist 8 2  1 11
  72,7% 18,2%  9,1% 100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 79 21 14 9 1 124
  63,7% 16,9% 11,3% 7,3% ,8% 100,0%
Patronen maken 46 16 3 3 68
  67,6% 23,5% 4,4% 4,4% 100,0%
Patronen intekenen 34 11 6 3 54
  63,0% 20,4% 11,1% 5,6% 100,0%
Opleggen 27 12 9 5 3 56
  48,2% 21,4% 16,1% 8,9% 5,4% 100,0%
Snijden 125 51 21 18 6 221
  56,6% 23,1% 9,5% 8,1% 2,7% 100,0%
Confectie voorbereiden 47 17 8 4 76
  61,8% 22,4% 10,5% 5,3% 100,0%
Stikken 702 272 115 65 19 1173
  59,8% 23,2% 9,8% 5,5% 1,6% 100,0%
Strijken 75 43 23 24 6 171
  43,9% 25,1% 13,5% 14,0% 3,5% 100,0%
Afwerken 56 30 15 3 4 108
  51,9% 27,8% 13,9% 2,8% 3,7% 100,0%
Magazijn 80 36 17 9 1 143
  55,9% 25,2% 11,9% 6,3% ,7% 100,0%
Bandleiden 33 12 4 4 2 55
  60,0% 21,8% 7,3% 7,3% 3,6% 100,0%
Kwaliteitscontrole 65 27 10 11 7 120
  54,2% 22,5% 8,3% 9,2% 5,8% 100,0%
Verzending 35 23 6 5 3 72
  48,6% 31,9% 8,3% 6,9% 4,2% 100,0%
Verpakking 37 10 4 6 3 60
  61,7% 16,7% 6,7% 10,0% 5,0% 100,0%
Ander, namelijk 146 61 31 18 4 260
  56,2% 23,5% 11,9% 6,9% 1,5% 100,0%
  1595 644 286 187 60 2772
  57,5% 23,2% 10,3% 6,7% 2,2% 100,0%
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1.10.13Min of meer last van moeilijk in slaap kunnen komen 
 
Min of meer last van moeilijk in slaap kunnen komen Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel
heel erg

Stylist 11  11
  100,0%  100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 78 18 19 10 3 128
  60,9% 14,1% 14,8% 7,8% 2,3% 100,0%
Patronen maken 52 10 7 69
  75,4% 14,5% 10,1% 100,0%
Patronen intekenen 34 8 8 3 1 54
  63,0% 14,8% 14,8% 5,6% 1,9% 100,0%
Opleggen 44 3 4 3 3 57
  77,2% 5,3% 7,0% 5,3% 5,3% 100,0%
Snijden 139 37 21 10 9 216
  64,4% 17,1% 9,7% 4,6% 4,2% 100,0%
Confectie voorbereiden 43 19 10 6 1 79
  54,4% 24,1% 12,7% 7,6% 1,3% 100,0%
Stikken 739 171 129 98 55 1192
  62,0% 14,3% 10,8% 8,2% 4,6% 100,0%
Strijken 96 29 20 15 3 163
  58,9% 17,8% 12,3% 9,2% 1,8% 100,0%
Afwerken 61 28 10 5 5 109
  56,0% 25,7% 9,2% 4,6% 4,6% 100,0%
Magazijn 95 22 16 6 5 144
  66,0% 15,3% 11,1% 4,2% 3,5% 100,0%
Bandleiden 25 17 8 2 2 54
  46,3% 31,5% 14,8% 3,7% 3,7% 100,0%
Kwaliteitscontrole 68 25 12 6 7 118
  57,6% 21,2% 10,2% 5,1% 5,9% 100,0%
Verzending 48 11 4 5 5 73
  65,8% 15,1% 5,5% 6,8% 6,8% 100,0%
Verpakking 40 10 3 5 58
  69,0% 17,2% 5,2% 8,6% 100,0%
Ander, namelijk 179 44 16 13 11 263
  68,1% 16,7% 6,1% 4,9% 4,2% 100,0%
  1752 452 287 187 110 2788
  62,8% 16,2% 10,3% 6,7% 3,9% 100,0%
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1.10.14 Min of meer last van te vroeg wakker worden 
 
Min of meer last van te vroeg wakker worden Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel
heel erg

Stylist 9 1  1 11
  81,8% 9,1%  9,1% 100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 70 23 17 14 4 128
  54,7% 18,0% 13,3% 10,9% 3,1% 100,0%
Patronen maken 48 8 8 3 2 69
  69,6% 11,6% 11,6% 4,3% 2,9% 100,0%
Patronen intekenen 34 11 6 1 3 55
  61,8% 20,0% 10,9% 1,8% 5,5% 100,0%
Opleggen 41 5 3 7 1 57
  71,9% 8,8% 5,3% 12,3% 1,8% 100,0%
Snijden 143 33 17 16 9 218
  65,6% 15,1% 7,8% 7,3% 4,1% 100,0%
Confectie voorbereiden 47 15 11 6 79
  59,5% 19,0% 13,9% 7,6% 100,0%
Stikken 705 175 130 122 61 1193
  59,1% 14,7% 10,9% 10,2% 5,1% 100,0%
Strijken 101 27 16 12 6 162
  62,3% 16,7% 9,9% 7,4% 3,7% 100,0%
Afwerken 58 19 17 12 4 110
  52,7% 17,3% 15,5% 10,9% 3,6% 100,0%
Magazijn 89 15 17 17 8 146
  61,0% 10,3% 11,6% 11,6% 5,5% 100,0%
Bandleiden 25 14 10 5 3 57
  43,9% 24,6% 17,5% 8,8% 5,3% 100,0%
Kwaliteitscontrole 64 20 16 14 5 119
  53,8% 16,8% 13,4% 11,8% 4,2% 100,0%
Verzending 43 11 10 5 2 71
  60,6% 15,5% 14,1% 7,0% 2,8% 100,0%
Verpakking 35 13 4 7 1 60
  58,3% 21,7% 6,7% 11,7% 1,7% 100,0%
Ander, namelijk 164 48 20 18 13 263
  62,4% 18,3% 7,6% 6,8% 4,9% 100,0%
  1676 438 302 259 123 2798
  59,9% 15,7% 10,8% 9,3% 4,4% 100,0%
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1.10.15 Min of meer last van een onrustige of gestoorde slaap 
 
Min of meer last van een onrustige of gestoorde slaap Totaal
  helemaal 

niet 
een 

beetje
nogal tamelijk 

veel 
heel erg

Stylist 8 2  1 11
  72,7% 18,2%  9,1% 100,0%
Modelmaakster/modelstikster/modeliste 67 28 16 13 6 130
  51,5% 21,5% 12,3% 10,0% 4,6% 100,0%
Patronen maken 36 20 8 8 2 74
  48,6% 27,0% 10,8% 10,8% 2,7% 100,0%
Patronen intekenen 31 14 5 1 4 55
  56,4% 25,5% 9,1% 1,8% 7,3% 100,0%
Opleggen 37 8 2 7 4 58
  63,8% 13,8% 3,4% 12,1% 6,9% 100,0%
Snijden 115 49 30 18 10 222
  51,8% 22,1% 13,5% 8,1% 4,5% 100,0%
Confectie voorbereiden 37 20 15 5 1 78
  47,4% 25,6% 19,2% 6,4% 1,3% 100,0%
Stikken 592 254 161 132 75 1214
  48,8% 20,9% 13,3% 10,9% 6,2% 100,0%
Strijken 83 30 27 16 7 163
  50,9% 18,4% 16,6% 9,8% 4,3% 100,0%
Afwerken 51 28 17 9 7 112
  45,5% 25,0% 15,2% 8,0% 6,3% 100,0%
Magazijn 87 20 18 13 8 146
  59,6% 13,7% 12,3% 8,9% 5,5% 100,0%
Bandleiden 22 15 12 3 4 56
  39,3% 26,8% 21,4% 5,4% 7,1% 100,0%
Kwaliteitscontrole 59 24 19 11 10 123
  48,0% 19,5% 15,4% 8,9% 8,1% 100,0%
Verzending 40 13 7 9 5 74
  54,1% 17,6% 9,5% 12,2% 6,8% 100,0%
Verpakking 34 15 4 6 2 61
  55,7% 24,6% 6,6% 9,8% 3,3% 100,0%
Ander, namelijk 144 71 23 13 13 264
  54,5% 26,9% 8,7% 4,9% 4,9% 100,0%
  1443 611 364 264 159 2841
  50,8% 21,5% 12,8% 9,3% 5,6% 100,0%
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1.11 Bijlage: Overzicht van combinaties in gelijktijdig 
gebruik van stikmachines. 

 
Een minderheid van stiksters wordt maar op één machine ingezet. Net geen 30% geeft aan 
enkel op één machine tewerkgesteld te worden. Daarnaast bestaat er een veelheid aan 
combinaties waarbij meestal wel de éénnaald of tweenaald is inbegrepen. 
 

   

combinaties van frequent gebruikte  

stikmachines 

5,4 
éénnaald, overlock en andere  

machines 

11,7 
éénnaald en overlock machines 

8,2 
éénnaald en tweenaald machines 

6,5 
éénnaald, tweenaald, overlock,  

safety en andere machines 

9,7 
éénnaald, 
tweenaald 

en overlock 
machines 

22,3 
éénnaald machines 

éénnaald, tweenaald, safety en andere machines 0,4 
éénnaald, tweenaald, overlock, safety en andere machines 6,5 
éénnaald, tweenaald, overlock en safety machine s 4,9 
éénnaald, tweenaald, overlock en andere machines 4,6 
éénnaald, tweenaald en safety machines 0,7 
éénnaald, tweenaald en overlock machines 9,7 
éénnaald, tweenaald en andere machines 2,6 
éénnaald, safety en andere machines 0,4 
éénnaald, overlock, safety en andere machines 2,2 
éénnaald, overlock en safety machines 3,5 
éénnaald, overlock en andere machines 5,4 
éénnaald machines 22,3 
éénnaald en tweenaald machines 8,2 
éénnaald en safety machines 1,3 
éénnaald en overlock machines 11,7 
éénnaald en andere machines 4,4 
tweenaald, overlock, safety en andere machines 0,1 
tweenaald, overlock en safety machines 0,1 
tweenaald, overlock en andere machines 0,4 
tweenaald machines 1,5 
tweenaald en safety machines 0,1 
tweenaald en overlock machines 1,1 
tweenaald en andere machines 0,4 
overlock, safety en andere machines 0,1 
overlock machines 3,2 
overlock en safety machines 1,0 
overlock en andere machines 0,8 
safety machines 0,6 
safety en andere machines 0,1 
andere machines 1,7 
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1.12 Bijlage: Machines, mogelijke combinaties en belasting 

  Werktempo en 
hoeveelheid 

Geestelijke 
belasting 

Emotionele 
belasting 

Lichamelijke 
inspanning 

Herstelbehoefte 

Éénnaald machines Gemiddelde 47,40 66,87 10,95 29,63 42,71 

N=stiksters N 266 286 283 280 278 

Éénnaald en tweenaald machines Gemiddelde 48,66 67,91 12,68 27,70 43,43 

 N 104 107 107 109 99 

Éénnaald en overlock machines Gemiddelde 44,96 71,58 12,80 31,84 37,63 

 N 146 154 147 153 144 

Éénnaald, tweenaald en overlock machines Gemiddelde 43,65 66,18 13,33 30,64 36,52 

 N 121 128 125 122 113 

Éénnaald en safety machines Gemiddelde 48,11 58,73 10,64 38,10 53,48 

 N 16 18 17 15 17 

Éénnaald, tweenaald en safety machines Gemiddelde 50,38 69,05 14,29 29,93 55,56 

 N 8 6 8 7 9 

Éénnaald, overlock en safety machines Gemiddelde 52,67 75,03 11,69 30,27 45,01 

 N 42 45 44 42 41 

Éénnaald, tweenaald, overlock en safety Gemiddelde 49,88 71,65 13,92 31,46 46,20 

 N 63 65 65 66 61 

Éénnaald en andere machines Gemiddelde 47,58 64,83 15,48 30,44 40,57 

 N 57 57 52 56 54 

Éénnaald, tweenaald en andere machines Gemiddelde 48,39 67,09 17,89 33,64 37,22 

 N 32 34 33 34 35 

Éénnaald, overlock en andere machines Gemiddelde 42,13 69,51 14,77 30,95 29,91 

 N 71 72 69 72 69 
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Éénnaald, tweenaald, overlock en andere Gemiddelde 42,72 71,12 14,66 30,95 35,54 

 N 61 62 63 62 55 

Éénnaald, safety en andere machines Gemiddelde 46,46 65,08 6,35 27,78 29,55 

 N 6 6 6 6 4 

Éénnaald, tweenaald, safety en andere machines Gemiddelde 44,24 59,05 17,14 26,67 21,82 

 N 5 5 5 5 5 

Éénnaald, overlock, safety en andere machines Gemiddelde 54,75 74,29 15,27 31,03 43,10 

 N 29 30 29 29 27 

Éénnaald, tweenaald, overlock, safety en andere 
machines 

Gemiddelde 51,67 76,25 15,78 34,01 39,62 

 N 79 86 83 85 81 

Tweenaald machines Gemiddelde 49,83 59,52 10,00 28,57 50,00 

 N 18 20 20 20 18 

Tweenaald en overlock machines Gemiddelde 43,51 70,33 11,51 39,12 49,24 

 N 14 13 12 14 12 

Tweenaald en safety machines Gemiddelde 36,36 85,71 14,29 9,52 18,18 

 N 1 1 1 1 1 

Tweenaald, overlock en safety machines Gemiddelde 48,48 47,62 11,90 26,19 59,09 

 N 2 2 2 2 2 

Tweenaald en andere machines Gemiddelde 43,03 71,43 16,67 28,57 39,39 

 N 5 6 6 6 6 

Tweenaald, overlock en andere machines Gemiddelde 37,12 60,95 9,52 25,71 56,36 

 N 4 5 5 5 5 

Tweenaald, overlock, safety en andere machines Gemiddelde 63,64 64,29 9,52 40,48 63,64 

 N 2 2 2 2 2 
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Overlock machines Gemiddelde 43,86 58,69 12,94 30,83 33,49 

 N 38 40 39 38 38 

Overlock en safety machines Gemiddelde 40,22 66,67 11,11 23,02 30,30 

 N 11 12 12 12 12 

Overlock en andere machines Gemiddelde 50,14 65,37 16,40 35,24 48,18 

 N 11 11 9 10 10 

Overlock, safety en andere machines Gemiddelde 37,88 83,33 16,67 19,05 50,00 

 N 2 2 2 2 2 

Safety machines Gemiddelde 48,11 44,64 14,88 23,81 56,82 

 N 8 8 8 8 8 

Safety en andere machines Gemiddelde  85,71 9,52 14,29 72,73 

 N  1 1 1 1 

Andere machines Gemiddelde 44,77 68,18 8,66 33,75 43,72 

 N 22 22 22 23 21 

Totaal Gemiddelde 46,87 68,44 13,01 30,70 40,53 

 N 1244 1306 1277 1284 1227 
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1.13 Bijlage: Vergelijking VBBA-rapportering grote en kleine 
bedrijven. 

 
 Spearman's 

rho
Dummy KMO en bedrijven 

met meer dan 100 
werknemers

Score van KMO in 
vergelijking met 
grote bedrijven 

Werktempo en hoeveelheid Correlatie-
coëfficiënt

,203 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3098  
Geestelijke belasting Correlatie-

coëfficiënt
,134 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3220  
Emotionele belasting Correlatie-

coëfficiënt
,156 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3168  
Lichamelijke inspanning Correlatie-

coëfficiënt
,082 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3182  
Werkt u geregeld in gevaarlijke 
situaties in deze vestiging. Zo ja, 
welke? 

Correlatie-
coëfficiënt

,055 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,001  

  N 3201  
Afwisseling in het werk Correlatie-

coëfficiënt
-,068 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3048  
Leermogelijkheden Correlatie-

coëfficiënt
,007 0 

  Sig. (1-
zijdig)

,356  

  N 3156  
Zelfstandigheid in het werk Correlatie-

coëfficiënt
-,090 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3099  
Inspraak Correlatie-

coëfficiënt
-,067 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3140  
Relatie met collega's Correlatie-

coëfficiënt
-,072 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3083  
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Relatie met directe leiding Correlatie-

coëfficiënt
-,079 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3109  
Zijn de werkopdrachten 
duidelijk? 

Correlatie-
coëfficiënt

-,137 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3324  
Communicatie Correlatie-

coëfficiënt
,001 0 

  Sig. (1-
zijdig)

,481  

  N 3159  
Toekomstonzekerheid Correlatie-

coëfficiënt
,146 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3131  
Kunt u verlof opnemen wanneer 
u dat wilt? 

Correlatie-
coëfficiënt

,222 - 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3285  
Bestaan er mogelijkheden voor u 
om te werken op uren die 
passen bij uw privé-leven? 

Correlatie-
coëfficiënt

,010 0 

  Sig. (1-
zijdig)

,281  

  N 3239  
Vindt u dat u rechtvaardig 
betaald wordt in vergelijking met 
anderen op uw afdeling? 

Correlatie-
coëfficiënt

-,108 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3153  
Heeft u goede vooruitzichten op 
het maken van carrière of 
promotie? 

Correlatie-
coëfficiënt

-,018 0 

  Sig. (1-
zijdig)

,149  

  N 3186  
Plezier in het werk Correlatie-

coëfficiënt
-,074 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3069  
Betrokkenheid bij de organisatie Correlatie-

coëfficiënt
-,103 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 2806  
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Heeft u de afgelopen 5 jaar 
actief uitgekeken naar een 
andere job? 

Correlatie-
coëfficiënt

,035 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,023  

  N 3308  
Herstelbehoefte Correlatie-

coëfficiënt
,106 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3019  
Piekeren Correlatie-

coëfficiënt
,071 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 3207  
Gezondheidsklachten VIW Correlatie-

coëfficiënt
,109 + 

  Sig. (1-
zijdig)

,000  

  N 2629  
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1.14 Bijlage: Verschillen tussen de sectoren 
 
Gecontroleerd voor grootte van bedrijf want de sectoren verschillen op het vlak van de 
samenstelling van de bedrijfsgrootte (Coëfficiënt / (D.F.) / 1-zijdig Significant). 
 
Arbeidsomstandigheden 
            SUBSEC4K         WH         GB         EB         LI     GEVAAR 
 
SUBSEC4K      1,0000     -,0959     -,0391      ,0225      ,1226      ,1236 
             (    0)    ( 2605)    ( 2605)    ( 2605)    ( 2605)    ( 2605) 
             P= ,       P= ,000    P= ,023    P= ,126    P= ,000    P= ,000 
 
Arbeidsinhoud 
            SUBSEC4K         AW         LM        ZIW      INSPR 
 
SUBSEC4K      1,0000      ,0422      ,0537      ,1245      ,0946 
             (    0)    ( 2622)    ( 2622)    ( 2622)    ( 2622) 
             P= ,       P= ,015    P= ,003    P= ,000    P= ,000 
 
Arbeidsrelaties 
            SUBSEC4K         RC         RL     OVKW10        COM 
 
SUBSEC4K      1,0000      ,0043      ,0341      ,0051      ,0919 
             (    0)    ( 2658)    ( 2658)    ( 2658)    ( 2658) 
             P= ,       P= ,413    P= ,039    P= ,395    P= ,000 
 
Arbeidsvoorwaarden 
            SUBSEC4K        TON      OVAV1     OVAV12       BEL4   CARRIÈRE 
 
SUBSEC4K      1,0000     -,0779      ,0650      ,0916      ,0167      ,1058 
             (    0)    ( 2665)    ( 2665)    ( 2665)    ( 2665)    ( 2665) 
             P= ,       P= ,000    P= ,000    P= ,000    P= ,194    P= ,000 
 
Betrokkenheid 
            SUBSEC4K        PIW        BBO   ANDERJOB 
 
SUBSEC4K      1,0000      ,0569      ,0254      ,0121 
             (    0)    ( 2465)    ( 2465)    ( 2465) 
             P= ,       P= ,002    P= ,104    P= ,273 
 
Spanning 
            SUBSEC4K       HERB          P   VIWGEZON 
 
SUBSEC4K      1,0000     -,0809     -,0344     -,0240 
             (    0)    ( 2239)    ( 2239)    ( 2239) 
             P= ,       P= ,000    P= ,052    P= ,128 
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1.15 Bijlage: Arbeidsbeleving en welzijn in de verschillende subsectoren 
 

4 subsectoren 
Werktempo Geestelijke

belasting
Emotionele

belasting
Lichamelijke

inspanning
Gevaarlijke
situaties %

Afwisseling in
het werk

Leer-
mogelijkheden

Zelfstandigheid
in het werk

Inspraak 
 

lingerie 48,45 76,30 14,48 39,56 8 40,30 22,73 29,86 26,57 
bovenkledij 46,82 72,86 14,62 32,24 8 45,97 28,29 34,71 31,74 
werkkledij 45,02 72,78 15,40 36,12 10 45,17 28,57 36,19 31,71 
niet kleding en andere 41,08 70,92 14,09 40,50 15 46,98 28,95 41,67 36,72 

gemiddeld 45,13 72,70 14,55 35,95 10 45,48 27,85 36,33 32,56 

 

4 subsectoren 
Relatie met

collega's
Relatie met

directe leiding
Werkopdrachten

% duidelijk?5
Communicatie Toekomst-

onzekerheid
% Verlof

opnemen6
% uren & 

privé-leven?7
% Rechtvaardig

betaald8
% Carrière 

of promotie? 

lingerie 73,51 66,85 81 38,59 57,64 54 13 39 8 
bovenkledij 72,47 68,66 86 40,79 52,84 28 11 44 10 

werkkledij 72,88 70,53 80 39,12 55,88 47 18 39 14 
niet kleding en andere 74,11 70,37 87 46,37 44,44 38 20 48 18 
gemiddeld 73,11 69,18 85 41,93 51,39 36 15 44 13 

 

4 subsectoren 
Plezier in
het werk

Betrokkenheid bij
de organisatie

% verloop-
intentie Herstelbehoefte Piekeren

Gezondheids-
Klachten

lingerie 70,69 50,96 19,00 44,47 26,63 15,45
bovenkledij 74,13 53,60 17,00 40,14 25,44 13,54
werkkledij 76,48 52,30 11,00 37,30 23,29 11,72
niet kleding en andere 77,25 56,89 19,00 33,97 21,88 13,00
gemiddeld 74,92 54,09 17,00 38,53 24,29 13,39

 

                                                 
5  Categorieën meestal en altijd samen 
6  idem 
7  idem 
8  idem 
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1.16  Bijlage: Correlaties tussen de arbeidsorganisatorische kenmerken van de droomfabriek 
 
 Spearman's 

rho

variabelen

machinesgebruik van 
computer

multi-
inzetbaar of 

niet

polyvalentie 
max twee of 

meer dan 
twee

bandwerk 
of niet

leiderschap 
leidinggeve nde

normen 
gekend of 

niet

Trio 
Prioriteiten 
rendement 
of kwaliteit

kwaliteitscontrole herstel van 
fouten

tolerantiegrenzen voldoende 
opleiding of 

informatie

duidelijke 
opdrachten

overuren premie afwisselend 
zitten en 

staan 

gevaarlijke 
situaties

rechtvaardig 
loon

verlof 

machines Correlatie-
coëfficiënt

1,000 ,066 -,169 ,394 ,040 ,110 ,151 ,085 ,084 ,114 -,062 -,084 -,086 -,081 -,018 ,270 -,079 -,035 ,046 

  Sig. (2-
zijdig)

, ,038 ,000 ,000 ,198 ,000 ,000 ,006 ,007 ,000 ,057 ,007 ,005 ,009 ,556 ,000 ,012 ,266 ,140 

  N 1060 971 999 909 1029 1018 948 1033 1017 1034 958 1029 1049 1024 1046 1051 1010 992 1037 
gebruik van 
computer  

Correlatie-
coëfficiënt

,066 1,000 ,102 -,055 ,082 ,131 ,185 ,114 ,058 ,214 ,104 ,129 ,100 ,048 ,096 ,033 ,040 ,113 -,011 

  Sig. (2-
zijdig)

,038 , ,000 ,042 ,001 ,000 ,000 ,000 ,021 ,000 ,000 ,000 ,000 ,058 ,000 ,180 ,111 ,000 ,662 

  N 971 1620 1538 1386 1577 1574 1457 1579 1566 1579 1499 1581 1604 1578 1603 1609 1558 1542 1593 
multi-inzetbaar of 
niet 

Correlatie-
coëfficiënt

-,169 ,102 1,000 -,271 ,042 ,054 ,038 ,074 -,003 ,038 ,036 ,108 ,111 ,114 ,037 -,113 ,077 ,086 -,018 

  Sig. (2-
zijdig)

,000 ,000 , ,000 ,019 ,003 ,143 ,003 ,896 ,131 ,163 ,000 ,000 ,000 ,035 ,000 ,000 ,000 ,323 

  N 999 1538 3214 1427 3095 3093 1471 1615 1605 1613 1504 3129 3182 3122 3184 3194 3071 3029 3146 
polyvalentie max 
twee of meer dan 
twee 

Correlatie-
coëfficiënt

,394 -,055 -,271 1,000 -,035 ,006 ,024 -,004 ,054 ,022 -,062 -,091 -,067 -,028 -,035 ,215 -,066 -,089 ,053 

  Sig. (2-
zijdig)

,000 ,042 ,000 , ,187 ,819 ,378 ,879 ,040 ,389 ,023 ,000 ,009 ,287 ,178 ,000 ,012 ,001 ,041 

  N 909 1386 1427 1502 1460 1450 1357 1465 1456 1468 1369 1472 1489 1462 1487 1492 1443 1422 1474 
bandwerk of niet Correlatie-

coëfficiënt
,040 ,082 ,042 -,035 1,000 ,082 ,091 ,072 ,102 ,223 ,067 ,082 ,072 ,040 ,021 ,091 -,009 ,032 ,051 

  Sig. (2-
zijdig)

,198 ,001 ,019 ,187 , ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,008 ,000 ,000 ,024 ,233 ,000 ,599 ,075 ,004 

  N 1029 1577 3095 1460 3263 3149 1509 1657 1648 1658 1549 3159 3217 3185 3222 3254 3132 3080 3197 
leiderschap 
leidinggevende 

Correlatie-
coëfficiënt

,110 ,131 ,054 ,006 ,082 1,000 -,021 ,238 ,191 ,221 ,152 ,280 ,191 ,024 ,040 ,121 ,043 ,166 ,129 

  Sig. (2-
zijdig)

,000 ,000 ,003 ,819 ,000 , ,409 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,183 ,025 ,000 ,017 ,000 ,000 

  N 1018 1574 3093 1450 3149 3260 1507 1651 1640 1649 1545 3172 3219 3178 3215 3239 3125 3139 3234 
normen gekend of 
niet 

Correlatie-
coëfficiënt

,151 ,185 ,038 ,024 ,091 -,021 1,000 ,077 -,026 ,259 ,023 ,029 ,000 ,073 ,202 ,051 -,026 ,019 -,099 

  Sig. (2-
zijdig)

,000 ,000 ,143 ,378 ,000 ,409 , ,002 ,320 ,000 ,390 ,254 ,986 ,005 ,000 ,047 ,311 ,472 ,000 

  N 948 1457 1471 1357 1509 1507 1552 1525 1518 1528 1425 1518 1538 1506 1534 1542 1492 1469 1528 
Trio Prioriteiten 
rendement of 
kwaliteit 

Correlatie-
coëfficiënt

,085 ,114 ,074 -,004 ,072 ,238 ,077 1,000 ,132 ,222 ,116 ,173 ,124 ,072 ,046 ,096 ,077 ,095 ,144 

  Sig. (2-
zijdig)

,006 ,000 ,003 ,879 ,003 ,000 ,002 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,057 ,000 ,002 ,000 ,000 

  N 1033 1579 1615 1465 1657 1651 1525 1707 1674 1682 1549 1666 1688 1654 1687 1695 1636 1613 1680 
kwaliteitscontrole Correlatie-

coëfficiënt
,084 ,058 -,003 ,054 ,102 ,191 -,026 ,132 1,000 ,118 ,049 ,055 ,051 ,036 ,017 ,158 -,001 ,003 ,073 

  Sig. (2-
zijdig)

,007 ,021 ,896 ,040 ,000 ,000 ,320 ,000 , ,000 ,055 ,026 ,037 ,142 ,482 ,000 ,957 ,901 ,003 

  N 1017 1566 1605 1456 1648 1640 1518 1674 1695 1673 1539 1659 1677 1644 1678 1684 1626 1601 1667 
herstel van fouten Correlatie-

coëfficiënt
,114 ,214 ,038 ,022 ,223 ,221 ,259 ,222 ,118 1,000 ,164 ,179 ,132 ,135 ,145 ,157 -,021 ,112 ,024 

  Sig. (2-
zijdig)

,000 ,000 ,131 ,389 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,401 ,000 ,326 

  N 1034 1579 1613 1468 1658 1649 1528 1682 1673 1707 1545 1666 1688 1656 1690 1696 1636 1611 1680 
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1.16  Bijlage: Correlaties tussen de arbeidsorganisatorische kenmerken van de droomfabriek (vervolg) 
 Spearman's 

rho

variabelen

machinesgebruik van 
computer

multi-
inzetbaar of 

niet

polyvalentie 
max twee of 

meer dan 
twee

bandwerk 
of niet

leiderschap 
leidinggevende

normen 
gekend of 

niet

Trio 
Prioriteiten 
rendement 
of kwaliteit

kwaliteitscontrole herstel van 
fouten

tolerantiegrenzen voldoende 
opleiding of 

informatie

duidelijke 
opdrachten

overuren premie afwisselend 
zitten en 

staan 

gevaarlijke 
situaties

rechtvaardig 
loon

verlof 

tolerantiegrenzen Correlatie-
coëfficiënt

-,062 ,104 ,036 -,062 ,067 ,152 ,023 ,116 ,049 ,164 1,000 ,212 ,275 ,100 ,044 ,026 ,053 ,097 ,000 

  Sig. (2-
zijdig)

,057 ,000 ,163 ,023 ,008 ,000 ,390 ,000 ,055 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,084 ,301 ,040 ,000 ,998 

  N 958 1499 1504 1369 1549 1545 1425 1549 1539 1545 1579 1547 1563 1544 1563 1570 1522 1511 1559 
voldoende 
opleiding of 
informatie 

Correlatie-
coëfficiënt

-,084 ,129 ,108 -,091 ,082 ,280 ,029 ,173 ,055 ,179 ,212 1,000 ,401 ,089 ,035 ,015 ,096 ,174 ,077 

  Sig. (2-
zijdig)

,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,254 ,000 ,026 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,049 ,379 ,000 ,000 ,000 

  N 1029 1581 3129 1472 3159 3172 1518 1666 1659 1666 1547 3286 3269 3194 3256 3262 3135 3101 3220 
duidelijke 
opdrachten 

Correlatie-
coëfficiënt

-,086 ,100 ,111 -,067 ,072 ,191 ,000 ,124 ,051 ,132 ,275 ,401 1,000 ,059 ,014 -,011 ,116 ,120 ,064 

  Sig. (2-
zijdig)

,005 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,986 ,000 ,037 ,000 ,000 ,000 , ,001 ,418 ,520 ,000 ,000 ,000 

  N 1049 1604 3182 1489 3217 3219 1538 1688 1677 1688 1563 3269 3350 3249 3317 3322 3190 3146 3277 
overuren Correlatie-

coëfficiënt
-,081 ,048 ,114 -,028 ,040 ,024 ,073 ,072 ,036 ,135 ,100 ,089 ,059 1,000 ,105 -,012 ,079 ,099 -,033 

  Sig. (2-
zijdig)

,009 ,058 ,000 ,287 ,024 ,183 ,005 ,003 ,142 ,000 ,000 ,000 ,001 , ,000 ,502 ,000 ,000 ,060 

  N 1024 1578 3122 1462 3185 3178 1506 1654 1644 1656 1544 3194 3249 3294 3250 3281 3161 3110 3227 
premie Correlatie-

coëfficiënt
-,018 ,096 ,037 -,035 ,021 ,040 ,202 ,046 ,017 ,145 ,044 ,035 ,014 ,105 1,000 ,050 ,072 ,008 -,084 

  Sig. (2-
zijdig)

,556 ,000 ,035 ,178 ,233 ,025 ,000 ,057 ,482 ,000 ,084 ,049 ,418 ,000 , ,004 ,000 ,634 ,000 

  N 1046 1603 3184 1487 3222 3215 1534 1687 1678 1690 1563 3256 3317 3250 3354 3324 3193 3147 3277 
afwisselend zitten 
en staan 

Correlatie-
coëfficiënt

,270 ,033 -,113 ,215 ,091 ,121 ,051 ,096 ,158 ,157 ,026 ,015 -,011 -,012 ,050 1,000 ,012 -,006 ,062 

  Sig. (2-
zijdig)

,000 ,180 ,000 ,000 ,000 ,000 ,047 ,000 ,000 ,000 ,301 ,379 ,520 ,502 ,004 , ,508 ,744 ,000 

  N 1051 1609 3194 1492 3254 3239 1542 1695 1684 1696 1570 3262 3322 3281 3324 3372 3221 3167 3297 
gevaarlijke 
situaties 

Correlatie-
coëfficiënt

-,079 ,040 ,077 -,066 -,009 ,043 -,026 ,077 -,001 -,021 ,053 ,096 ,116 ,079 ,072 ,012 1,000 ,034 ,003 

  Sig. (2-
zijdig)

,012 ,111 ,000 ,012 ,599 ,017 ,311 ,002 ,957 ,401 ,040 ,000 ,000 ,000 ,000 ,508 , ,058 ,849 

  N 1010 1558 3071 1443 3132 3125 1492 1636 1626 1636 1522 3135 3190 3161 3193 3221 3232 3053 3169 
rechtvaardig loon Correlatie-

coëfficiënt
-,035 ,113 ,086 -,089 ,032 ,166 ,019 ,095 ,003 ,112 ,097 ,174 ,120 ,099 ,008 -,006 ,034 1,000 ,098 

  Sig. (2-
zijdig)

,266 ,000 ,000 ,001 ,075 ,000 ,472 ,000 ,901 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,634 ,744 ,058 , ,000 

  N 992 1542 3029 1422 3080 3139 1469 1613 1601 1611 1511 3101 3146 3110 3147 3167 3053 3187 3171 
verlof Correlatie-

coëfficiënt
,046 -,011 -,018 ,053 ,051 ,129 -,099 ,144 ,073 ,024 ,000 ,077 ,064 -,033 -,084 ,062 ,003 ,098 1,000 

  Sig. (2-
zijdig)

,140 ,662 ,323 ,041 ,004 ,000 ,000 ,000 ,003 ,326 ,998 ,000 ,000 ,060 ,000 ,000 ,849 ,000 , 

  N 1037 1593 3146 1474 3197 3234 1528 1680 1667 1680 1559 3220 3277 3227 3277 3297 3169 3171 3322 
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1.17 Bijlage: Correlaties tussen virtuele droomfabriek en 
belevings- en welzijnsfactoren 

 

 Spearman's rho droomfabriek koplopers, peloton
en staart

Droomfabriek koplopers peloton en staart Correlatiecoëfficiënt 1,000
  Sig. (1-zijdig) ,
  N 614
Werktempo en hoeveelheid Correlatiecoëfficiënt ,567
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 588
Geestelijke belasting Correlatiecoëfficiënt ,048
  Sig. (1-zijdig) ,116
  N 609
Emotionele belasting Correlatiecoëfficiënt ,260
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 600
Lichamelijke inspanning Correlatiecoëfficiënt ,231
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 602
Afwisseling in het werk Correlatiecoëfficiënt -,356
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 590
Leermogelijkheden Correlatiecoëfficiënt -,283
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 598
Zelfstandigheid in het werk Correlatiecoëfficiënt -,461
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 590
Relatie met collega's Correlatiecoëfficiënt -,352
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 581
Relatie met directe leiding Correlatiecoëfficiënt -,441
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 592
Communicatie Correlatiecoëfficiënt -,368
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 606
Inspraak Correlatiecoëfficiënt -,471
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 606
Toekomstonzekerheid Correlatiecoëfficiënt ,181
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 600
Plezier in het werk Correlatiecoëfficiënt -,404
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 585
Betrokkenheid bij de organisatie Correlatiecoëfficiënt -,456
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 559
Herstelbehoefte Correlatiecoëfficiënt ,377
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 587
Piekeren Correlatiecoëfficiënt ,170
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 599
Gezondheid VIW Correlatiecoëfficiënt ,266
  Sig. (1-zijdig) ,000
  N 507
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http://www.werkdrukpreventie.nl/pages/over-kenniscentrum.html Kenniscentrum van 
FNV voor preventie, informatie en maatregelen met betrekking tot werkdruk. 
 
http://www.arbeid.tno.nl TNO Arbeid is een kennisintensieve dienstverlener voor 
bedrijfsleven en overheid op het gebied van strategische arbeidsvraagstukken: de innovatie 
van arbeid, organisatie en technologie, bevordering van arbeidsparticipatie en versterking 
van arbeidsomstandighedenbeleid. 
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http://www.prevent.be PREVENT is een instituut gericht op de preventie van 
beroepsrisico's, op de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, op de 
verbetering van de arbeidsorganisatie en op de uitbouw van het ondernemingsbeleid inzake 
leefmilieu. Het instituut verleent ondersteuning, advies en informatie, en dit zowel voor 
bedrijven en instellingen als voor multiplicators, zoals de deskundige diensten op het 
terrein. PREVENT wordt het verbindingskantoor in België van de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en arbeidsvoorwaarden, een tripartiet Europees Agentschap met 
thuisbasis in Dublin. 
 
http://www.eurofound.ie/working/surveys.htm Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsvoorwaarden, een tripartiet Europees Agentschap met thuisbasis in 
Dublin. The Foundation has carried out three surveys on the working environment in 
Europe (in 1990/1, 1995/6 and 2000). These surveys provided an overview on the state of 
working conditions in the EU, as well as indicating the nature and content of changes 
affecting the workforce and the quality of work. 
 
http://www.woccq.be/index.jsp WOCCQ, WOrking Conditions and Control Questionary, 
een Belgische diagnosemethode voor psychosociale risico's en meer bepaald voor stress. Ze 
werd uitgewerkt en getest door de "Service de Psychologie du travail et des Entreprises" 
van de Universiteit van Luik (Professor V. De Keyser, I. Hansez - auteur). Nederlandstalige 
versie bij de "Onderzoeksgroep voor Stress, Gezondheid en Welzijn" van de Katholieke 
Universiteit van Leuven (Professor H. De Witte) en het "ISW - Instituut voor Stress en 
Werk" (Prof. O. Van den Bergh). 
 
www.isw.be Het ISW is gespecialiseerd in de diagnose, preventie en begeleiding van 
organisaties en individuen, op vlak van welzijn en stress. 
 
www.inrct.be Het Nationaal Onderzoeksinstituut Voor Arbeidsomstandigheden (NOVA) 
is bij wet opgericht in juli 1991. Het is een openbare instelling (parastatale A) die wordt 
beheerd door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid. Het NOVA stelt inzichten, 
methoden en instrumenten ter beschikking van al dezen die met het verbeteren van de 
kwaliteit van de arbeid zijn begaan. Met de VBBA wordt een referentiebestand over 
psychosociale arbeidsbelasting en werkstress uitgebouwd. 
 
http://www.iwh.on.ca Canadees instituut voor werk en gezondheid met links naar 
gezondheid en ergonomie op de werkplek. O.a. naar het recent handboek over ergonomie 
in de confectie. http://www.iwh.on.ca/Pages/Research/area2-unite.htm 
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http://www.unite-svti.org/ Canadese vakbond voor textiel en confectie met links naar 
gezondheid en ergonomie op de werkplek. 
 
http://www.serv.be Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Diverse thema’s over 
arbeid en tewerkstelling. STV-Innovatie & Arbeid met studies over kwaliteit van de arbeid. 
Beroepsprofielenproject met beschrijving van de sector en profielen voor stikster, snijdster 
en strijkster. 
 
http://www.ivoc.be Belgisch opleidingsinstituut voor de confectie. 
 
http://www.belgianfashion.be/ Belgische kledingfederatie. 
 
http://www.abvv.be/ Algemeen Belgisch Vakverbond met link naar ABVV-Textiel, 
Kleding en Diamant 
 
http://www.acv-csc.be/ Algemeen Christelijk Vakverbond met link naar ACV-Textura  de 
Christelijke Centrale der Textiel- en Kledingsbewerkers van België (CCTKB). 
 
http://www.unizo.be/ Uni voor zelfstandige ondernemers met link naar de Mode Unie, 
Organisatie van de Zelfstandige Modedetailhandel, en REGISTER het Nationaal Verbond 
van Zelfstandige Meesterkleermakers, Modeontwerpers en Textieldesigners. 
 
http://www.ccecrb.fgov.be/ Centrale raad voor het bedrijfsleven met link naar het 
Bijzondere Raadgevende Commissie voor Textiel en Kleding (BRCTK). 
 
http://www.cnt-nar.be/ NAR, beschikt over alle CAO’s 
 
http://www.iph.fgov.be/epidemio/morbidat/NL Gezondheidsstatistieken federale 
regering  
 
http://www.idewe.be/ Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk met 
uitgebreid databestand over welzijn op het werk. 
 
http://www.kenniscentra.nl/ Kenniscentrum arbeidsrelevante aandoeningen. 
 
http://www.ksz-bcss.fgov.be/ Kruispuntbank, kerntaak is de uitwisseling van gegevens 
tussen de instellingen van sociale zekerheid 
 


