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Inleiding 

Dit informatiedossier bevat de resultaten van een onderzoek naar werkbaar werk bij de 
arbeid(st)ers in de Vlaamse textielverzorgingssector. Het onderzoek gebeurde in opdracht van 
de sociale partners van de sector en de resultaten dienen om het sociaal overleg over welzijn 
op het werk te ondersteunen. 
 
Werkbaar werk is synoniem voor kwaliteit van de arbeid en welzijn op het werk. De definitie en 
de indicatoren in dit onderzoek sluiten aan bij de Vlaamse werkbaarheidsmonitor van 
SERV/STV-Innovatie & Arbeid. De indicatoren betreffen werkbaar werk, de risico’s in het werk 
en de werkbaarheidsgevolgen. Werkbaarheidsindicatoren geven de psychische vermoeidheid 
en het welbevinden op het werk aan. Risico-indicatoren betreffen de werkdruk, de emotionele 
belasting, de taakvariatie, de autonomie en de ondersteuning van de leidinggevenden. De 
werkbaarheidsgevolgen zijn de concrete kengetallen over gezondheidsklachten, werkverzuim 
en verloopintentie. 
 
In een eerste hoofdstuk worden de doelstellingen, het onderzoeksmodel en de meest 
gebruikte statistische termen en technieken kort toegelicht. De paragraaf over statistieken is 
een leeswijzer bij de tabellen in het rapport. 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de voornaamste kenmerken van de sector van de textielverzorging en 
toetst de representativiteit van de respons op de enquête bij de arbeid(st)ers in de 
textielverzorgingssector. 
 
Hoofdstuk 3 geeft achtereenvolgens een overzicht van de algemene resultaten van werkbaar 
werk in de textielverzorgingssector, de verschillen naar werknemersprofiel en de verschillen 
binnen het profiel van de sector. 
 
De kern van het informatiedossier zit in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 analyseert de statistische 
verbanden tussen 10 organisatiekenmerken en de indicatoren van werkbaar werk. De 
organisatiesleutels, zo genoemd omdat ze ‘wendbaar’ zijn en zo een invloed kunnen 
uitoefenen op werkbaar werk, zijn: de technologie, de ergonomie, de werkorganisatie, de 
werkverdeling, de kwaliteitszorg, het competentiemanagement, de leiderschapstijl, het loon, 
de arbeidstijd en de werkzekerheid. 
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In hoofdstuk 5 worden de organisatiesleutels uit hoofdstuk 4 gebruikt om een typologie van al 
dan niet ‘werkbare’ bedrijven te construeren, zeg maar virtuele bedrijven op basis van de 
‘kwaliteit’ van de arbeid. In ‘werkbare bedrijven’ worden de beste keuzes voor de 10 
organisatiesleutels samengebracht. 
 
Op basis van dit informatiedossier wordt een brochure gemaakt die focust op de invloed van 
de organisatiesleutels op werkbaar werk.  
 
De resultaten van dit onderzoek maken deel uit van de inspanningen van de sociale partners 
in de textielverzorgingssector om een paritair beleid te voeren over welzijn op het werk en 
werkbaar werk. Inspanningen die ook in andere sectoren en internationaal hoog op de agenda 
staan.  
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Hoofdstuk 1 Doel en onderzoeksmodel 

1.  Doelstel l ingen 

Het onderzoek heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds worden de risico-indicatoren en 
werkbaar werk voor de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector in kaart gebracht. 
Anderzijds worden organisatiekenmerken opgespoord die de risico-indicatoren en werkbaar 
werk beïnvloeden. 
 
De risico-indicatoren en de indicatoren van werkbaar werk zijn gesteund op het concept van 
de werkbaarheidsmonitor1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de specifieke onderzoeksvraag van de textielverzorgingssector, het opsporen van de 
oorzakelijke verbanden tussen de arbeidsorganisatie en werkbaar werk, is uit het model van 
de monitor voor werkbaar werk, een selectie gemaakt.  
 
Alle risico-indicatoren zijn opgenomen, maar de arbeidsomstandigheden worden in het 
onderzoeksmodel voor de textielverzorgingssector bij de organisatiekenmerken geplaatst.  
                                                           
1  Bourdeaud’hui R. e.a. (2004) Nulmeting Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. Informatiedossier. SERV/STV-

Innovatie & Arbeid, Brussel, blz. 121 (http://www.serv.be/uitgaven/603.pdf). 
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De arbeidsomstandigheden maken voor dit onderzoek deel uit van de ergonomische context 
van het werk. 
 
Voor de werkbaarheidsindicatoren worden enkel de psychische vermoeidheid en het 
welbevinden in het werk behandeld. 
 
De werkbaarheidsgevolgen spitsen zich in dit onderzoek toe op gezondheidsklachten, 
werkverzuim en verloop. 
 
In deze studie worden de arbeidsorganisatorische kenmerken in kaart gebracht én beschreven 
in termen van gunstige of ongunstige invloed op de risico-indicatoren, de 
werkbaarheidsindicatoren en -gevolgen. 
 
Om de gegevens te verzamelen is een grootschalige enquête opgezet in januari 2004. De helft 
van de arbeid(st)ers in de sector van de textielverzorging is schriftelijk ondervraagd door 
middel van deze enquête. Er is een toevallige steekproef  van 2.700 in Vlaanderen werkende 
ARBEID(ST)ERS NACEBEL CODES 93012 (Textielverzorging: wassen en chemisch reinigen) 
uit het personeelsregister, gegevens 31 december 2003, getrokken. Apart van de steekproef 
zijn nog 300 arbeid(st)ers via 2 bedrijven in dit onderzoek opgenomen. 
 
Het project loopt in opdracht van de sociale partners van de sector en het Gemeenschappelijk 
Fonds van de Textielverzorging. 
 
Deze informatie over werk en werkbaar werk dient om de welzijnswet en CAO 72 te 
operationaliseren in een sectoraal beleid. 
 
 

2.  Onderzoeksmodel  

De tien belangrijke organisatiekenmerken zijn: de technologie, de ergonomie, de 
werkorganisatie, de werkverdeling, de kwaliteitszorg, het competentiemanagement, de 
leiderschapstijl, het loon, de arbeidstijd en de werkzekerheid.  

                                                           
2  Voor de volledige lijst: http://www.mineco.fgov.be/enterprises/crossroads_bank/xls/NACEBEL_NL.xls. 
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De belangrijkste invloeden: 
 

 Risico-indicatoren: 
- Werkdruk 
- Emotionele belasting 
- Taakvariatie 
- Autonomie 
- Relaties 

 
  

Werkbaar werk: 
- Psychische vermoeidheid 
- Welbevinden op het werk 

Organisatiesleutels: 
- Technologie 
- Ergonomie 
- Werkorganisatie 
- Werkverdeling 
- Kwaliteitszorg 
- Competentiemanagement 
- Leiderschapstijl 
- Loon 
- Arbeidstijd 
- Werkzekerheid 

  
 
Werkbaarheidsgevolgen: 

- Gezondheidsklachten 
- Werkverzuim 
- Verloop 

 
In hoofdstuk 4 worden de organisatiesleutels besproken. Per sleutel wordt een overzicht 
gegeven van de invloed op de risico-indicatoren, het verband met werkbaar werk en de 
werkbaarheidsgevolgen. 
 
Elke organisatiesleutel is opgebouwd vanuit een definitie of een managementconcept. Door 
een analyse van de invloed op de risico-indicatoren en werkbaar werk, wordt nagegaan in 
welke mate de verschillende aspecten van de organisatiesleutel ook in de sector van de 
textielverzorging een rol spelen. Indien bepaalde aspecten weinig of geen invloed hebben, 
worden deze niet mee opgenomen in de constructie van de sleutelvariabele. 
 

Voorbeeld: de technologie. 
Bij de ontwikkeling van de hypothese is zowel rekening gehouden met het aantal machines 
dat werknemers bedienen als met het aantal storingen en de eventuele invloed ervan op de 
productie. Als het niet uitmaakt of men geen, dan wel 5 of meer machines bedient, dan 
worden alleen de storingen als organisatiesleutel voor de technologie behouden. De 
hefbomen om werkbaar werk in de textielverzorgingssector te verhogen moeten zich 
focussen op de essentie. 

 
De 10 organisatiesleutels die zo opgebouwd worden vormen samen de criteria voor een 
werkbare organisatie. In het hoofdstuk 5, werkbare bedrijven, wordt een typologie van 
bedrijven opgebouwd. In de koploperbedrijven worden voor alle organisatiesleutels de 
gunstige keuzes gemaakt.  
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De technologie wordt zo ingezet dat storingen beperkt worden, zeker als die de productie 
zouden beïnvloeden. De ergonomische omstandigheden zijn aangepast aan de werknemers. 
Er wordt gekozen voor teamwerk en polyvalentie (meer dan 2 taken), ondersteund door 
competentiemanagement: werknemers werken gezamenlijk verschillende taken af en zijn daar 
ook goed voor opgeleid. Teamleiders zijn niet alleen vakmensen, maar ook opgeleid in 
leidinggeven. Er wordt een doorzichtig loonbeleid gevoerd en arbeidstijden worden waar 
mogelijk aangepast aan de behoeften van de werknemers. Koplopers kunnen ook zorgen voor 
werkzekerheid. De staartbedrijven maken ongunstige keuzes en het peloton vormt de 
middengroep. Voor elk van de types wordt de invloed beschreven op werkbaar werk. 
 
De organisatiesleutels beïnvloeden de risico-indicatoren: werkdruk, emotionele belasting, 
taakvariatie, autonomie en steun van leidinggevenden. Deze indicatoren zijn bepalend voor 
werkbaar werk. 
 
Naast de tien kenmerken van de organisatie blijft er ruimte over om met andere middelen dan 
de organisatiesleutels verder te werken aan het verminderen van de risico’s: werkdruk, 
emotionele belasting, enz. En dit aangepast aan de bedrijfscultuur. Een bedrijfscultuur kan er 
immers voor zorgen dat een bepaalde maatregel gunstig dan wel ongunstig is voor het welzijn. 
 

Verpleegkundigen die werken in een formalistische structuur, met procedures en schema's 
waarbij ze meer autonomie krijgen, zijn meer tevreden dan hun collega's in andere 
werkstructuren. Nochtans heeft een formalistische structuur in bedrijven in andere sectoren 
veelal een negatieve invloed op werktevredenheid. 
Ives De Jonghe (Universiteit Gent) bestudeerde de relatie tussen de organisatiestructuur en 
de werktevredenheid.  
HR Update, jaargang 3, nr. 144, 30/06/04 
Formalistische structuur bevordert werktevredenheid verpleegkundigen 

 
Zo kan in de textielverzorgingssector een maatregel zoals flexibele einduren op vrijdag positief 
werken voor de werkdruk wanneer er een goeie sfeer heerst onder de werknemers, maar juist 
negatief als de collegialiteit ontbreekt. In vaktermen spreekt men van een intermediaire 
variabele. 
 
Werkbaar werk, psychische vermoeidheid en welbevinden, zijn de ijkpunten voor een 
vergelijking met de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. 
 
De werkbaarheidsgevolgen zijn gekozen omwille van hun directe impact op zowel productie en 
financiële kosten als op gevolgen voor de werknemers: gezondheidsklachten, werkverzuim en 
verloopintentie. 
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De Belgische werknemers (private en publieke sector) zijn jaarlijks 5 miljoen dagen afwezig 
door jobstress, zo blijkt uit een studie van de Universiteit Gent en de Université Libre de 
Bruxelles. Het Belstress-project gaat na of er bij de werkende mannen van middelbare leeftijd 
een verband bestaat tussen jobstress en hartziekten enerzijds en jobstress en werkverzuim 
bij de mannelijke en vrouwelijke werknemers tussen 35 en 59 jaar oud anderzijds. In de 
publieke sector blijft een bediende gemiddeld 3,97 dagen per jaar afwezig wegens stress op 
het werk, bij een bediende uit de tertiaire sector is dit 1,4 dagen per jaar. Uitvergroot tot de 
3,466 miljoen werknemers uit de private en de publieke sector betekent dit 5 miljoen 
afwezigheden per jaar die te wijten zijn aan jobstress. Het Belstress-project 20033. 

 
De economische én maatschappelijk kost van ‘stress’ of problemen met werkbaar werk zijn 
dus aanzienlijk. 
 

Stress en werkdruk (ongeveer 40 miljoen werknemers in de EU hebben te maken met 
verschijnsel) kosten jaarlijks 20 miljard euro. Deze vorm van stress kan tegengegaan worden 
door „job redesign”. De Commissie heeft een aantal richtsnoeren voorbereid die de lidstaten 
en hun sociale partners kunnen gebruiken of aanpassen aan hun nationale regelgeving4. 

 
Dit model is een hefboom om de economische en maatschappelijke kost van werkstress te 
beperken door de risico-indicatoren in kaart te brengen en organisatiesleutels aan te reiken 
om de kwaliteit van het werk te verbeteren. 
 
 

3.  Onderzoeksinstrument  

Voor het kwalitatieve luik van dit onderzoek is gebruik gemaakt van een enquête. De 
vragenlijst Werk en Welzijn is opgenomen in een aparte bijlage 1. 
 
Werkbaar werk wordt gemeten met de vragenlijst van de werkbaarheidsmonitor5. De risico-
indicatoren en de werkbaarheidsfactoren worden in kaart gebracht aan de hand van een 
‘geselecteerde’ groep van vragen, waarvoor één score wordt berekend. Dit maakt dat de 
positionering van de werknemers op een meer genuanceerde manier gebeurt dan wanneer 
men oordeelt op basis van 1 vraag. Antwoorden op vragen over werkdruk, tevredenheid en 
andere ‘waardegeladen’ thema’s lopen het risico om ‘beïnvloed’ te zijn door het vermijden van 
cognitieve dissonantie. In de onderzoekswereld ook wel ‘het afstemmen van de verwachtingen 
op de realiteit genoemd6, of het vermijden van verschillen. 
 

                                                           
3  Het Belstress-project. http://aps.vlaanderen.be/statistiek/nieuws/gezondheid/2003-03_belstress.htm. 
4  Guidance on work-related stress — Spice of life or kiss of death? Gratis, alleen in het Engels: EC, DG 

Werkgelegenheid en sociale zaken, eenheid Informatie, Wetstraat 200, B-1049 Brussel, fax (32) (0)2 296 23 
93, e-mail: empl-info@cec.eu.int. 

5  Bourdeaud’hui R. e.a. (2004) Nulmeting Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. Informatiedossier. SERV/STV-
Innovatie & Arbeid, Brussel, blz. 121 (http://www.serv.be/uitgaven/603.pdf) 

6  De Witte H. (2001) Arbeidstevredenheid: een zinvol concept? OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt WAV 
4/2001 
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Omwille van de subjectieve component is het belangrijk om ook de andere zijde van de 
kwaliteit van de arbeid te zien, met name de arbeidsorganisatie. Een kwalitatief goede 
werkorganisatie zal de kwaliteit van het werk voor de werknemer bevorderen. 
 
De organisatiekenmerken die voor werkbaar werk van belang zijn werden geselecteerd op 
basis van gesprekken met bevoorrechte getuigen in de sector van de textielverzorging en in 
overleg met de deskundigengroep. Over elk van de organisatiekenmerken is een zo objectief 
mogelijke vraag gesteld. 
 
 

4.  Stat ist ieken 

De analyse gebeurt op basis van relatief eenvoudige statistieken: significantietesten, 
correlatiecoëfficiënten en percentages. 
 
Significant betekent letterlijk: veelbetekenend. In de statistiek wordt ermee bedoeld: 
(waarschijnlijk) niet op toeval berustend.  
Correlatie wordt gebruikt om (de sterkte van) de samenhang (of het verband, of de relatie) 
tussen 2 (kwantitatieve) kenmerken aan te duiden. 
 
Als algemene richtlijn geldt dat enkel significante verbanden besproken worden. De keuze 
voor beschrijvende of verklarende statistiek7, respectievelijk percentages en correlaties, hangt 
samen met de soort informatie die besproken wordt. 
 
Voor de invloeden van de arbeidsorganisatorische kenmerken, de organisatiesleutels, worden 
significantie en correlaties als uitgangspunt genomen. De significantie geeft aan dat het 
verband ‘niet toevallig’ is. De correlatie geeft aan hoe sterk het verband is. 
 
De testen geven een foutrisico8 of ‘significantie’ aan waarbij de kans kan berekend worden dat 
men een foute conclusie trekt. Sign. = ,05 betekent dat de kans om een resultaat voor waar 
aan te nemen terwijl het eigenlijk vals is 5% bedraagt. Sign. = ,005 komt overeen met een 
foutrisico van 5 op 1000. Dit dossier hanteert als grens ,05 tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
Dit betekent dat alle waarden tussen ,00 en ,05 als significant (betekenisvol) worden 
aanvaard. ,10 of ,15 wordt in wetenschappelijk onderzoek soms gehanteerd, maar vraagt een 
duidelijk argumentatie.  
 

                                                           
7 Slotboom A. (2001) Statistiek in woorden. De meest voorkomende termen en technieken. Wolters/Noordhoff, 

Groningen 
8 Foutrisico wordt in statistische termen P-waarde genoemd, het informatiedossier gebruikt de afkorting van 

significantie sign. 
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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. 
 
Onderstaande tabel geeft de verbanden van leeftijd en opleiding met psychische 
vermoeidheid. 
 
Voorbeeld: 
  Leeftijd Opleiding 
Psychische 
vermoeidheid Spearman's rho ,001 -,055(*) 

  Sign. (1-zijdig) ,478 ,020 
  N 1411 1382 
*Correlatie is significant op het ,05 niveau (1-zijdig).  
 
Er is geen significant (betekenisvol) verband tussen leeftijd en psychische vermoeidheid (sign. 
,478 is > ,05). Er is wel een significant verband met het opleidingsniveau (sign. ,02 < ,05), en 
het verband is zwak (Spearman’s rho ,055 < ,10). N = aantal respondenten waarvoor 
gegevens beschikbaar zijn. Het ‘–‘ teken wijst op de richting van het verband: hoe hoger de 
opleiding hoe minder problemen met psychische vermoeidheid. 
 
De keuze van de significantietest wordt bepaald door het niveau van de variabele. Bij 
nominale variabelen zoals geslacht zijn de mogelijkheden veelal beperkt tot chi-kwadraat, 
Cramér’s V of Eta. Ordinale variabelen zoals bedrijfsgrootte of interval variabelen zoals leeftijd 
laten het gebruik van Spearman en Pearson toe. Omdat de testen een licht afwijkende waarde 
kunnen geven voor eenzelfde verband wordt waar mogelijk de Spearmans’rho gebruikt. Als de 
richting van de invloed gekend is, is het verband ‘1-zijdig’. Zie hierna een voorbeeld hoe 
waarden kunnen afwijken. 
 
Voorbeeld 
Arbeidsomstandigheden versus Psychische vermoeidheid Correlatie Sign. 
Ordinaal bij ordinaal Kendall's tau-b ,256 ,000(**) 
  Kendall's tau-c ,293 ,000(**) 
  Gamma ,433 ,000(**) 
  Spearmans’rho ,279 ,000(**) 
Interval bij interval Pearson's R ,281 ,000(**) 
N totaal 1016   
** Correlatie is significant op het ,01 niveau (1-zijdig).  
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Voor de schets van het profiel van de werknemers en van arbeidsorganisaties in de 
textielverzorgingssector worden kruistabellen met percentages gebruikt. De rapportering van 
de risico- en werkbaarheidsindicatoren en de werkbaarheidsgevolgen gebeurt bij belangrijke 
resultaten aan de hand van het percentage ‘problematische’ situaties. In het kader van de 
werkbaarheidsmonitor werden ‘indicatoren’ ontwikkeld en de eerste meeting van werkbaar 
werk bij Vlaamse werknemers geeft volgende resultaten9:  
 Psychische vermoeidheid: 28,9% (of 600.000) Vlaamse werknemers heeft te kampen met 

psychische vermoeidheid of stress.  
 Welbevinden in het werk: 18,7% (of 390.000) Vlaamse werknemers ervaren de job niet 

(langer) als boeiend en kampen daardoor met motivatieproblemen, het welbevinden op het 
werk is problematisch. 

 
Soms worden significante (betekenisvolle) verbanden gecontroleerd op een ‘derde’ variabele. 
Dat gebeurt wanneer het ‘mogelijks’ om een schijnverband zou gaan, dat eigenlijk veroorzaakt 
wordt door een ‘achterliggende’ variabele. Het schoolvoorbeeld is het verband tussen 
ooievaars en kinderen, gecontroleerd op de aanwezigheid van schouwen (nestplaatsen voor 
ooievaars) vervalt het verband. Een voorbeeld uit dit onderzoek toont het belang van controle 
op een mogelijke achterliggende variabele. 
 
Een verband tussen 2 variabelen (hier polyvalentie (meer dan 2 taken) en werkdruk) 
controleren voor een ‘derde’ kenmerk (hier multi-inzetbaarheid of vervangen van collega’s), 
betekent dat wordt nagegaan of het gevonden verband tussen de 2 variabelen, ook blijft 
bestaan binnen de verschillende categorieën van de derde variabele. Onderstaande tabel 
toont duidelijk dat dit niet het geval is als de invloed van polyvalentie (meer dan 2 taken) op de 
werkdruk gecontroleerd wordt voor multi-inzetbaarheid. 
 

                                                           
9  www.serv.be/Persberichten/Samenvatting%20eerste%20resultaten%20werkbaarheidsmonitor.pdf 
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Voorbeeld 
Multi-inzetbaarheid Polyvalentie (meer dan 2 taken) Problematische 

werkdruk 
Vervangingen worden niet gepland Takenpakket 1 taak 42,4% 
   2 taken 49,2% 
   3 of 4 taken 49,1% 
   5 of 6 taken 48,7% 
   7 of meer taken 54,7% 
  Totaal 49,8% 
Vervangingen zijn op voorhand gepland Takenpakket 1 taak 23,7% 
   2 taken 25,0% 
   3 of 4 taken 32,8% 
   5 of 6 taken 38,6% 
   7 of meer taken 32,8% 
  Totaal 31,2% 
Geen vervangingen Takenpakket 1 taak 37,6% 
   2 taken 34,8% 
   3 of 4 taken 31,7% 
   5 of 6 taken 32,9% 
   7 of meer taken 24,6% 
  Totaal 33,0% 

 
Bij de eerste groep, de werknemers die collega’s moeten vervangen maar dat niet op 
voorhand weten, neemt de werkdruk toe met het aantal taken. Hoe meer taken hoe groter het 
percentage werknemers met problemen. Gemiddeld heeft 49,8% problemen met de werkdruk. 
Werknemers die collega’s moeten vervangen maar dat wel op voorhand weten, hebben ook 
een grotere problematische groep in het geval men veel taken moet doen, maar het 
gemiddelde ligt maar op 31,2% met problematische werkdruk. Werknemers die geen collega’s 
moeten vervangen hebben gemiddeld een gelijkaardig percentage problematische werkdruk, 
33%. Opmerkelijk bij de werknemers die geen vervangingen moeten doen is dat de 
‘problematische’ groep afneemt naarmate men meerdere taken doet. Het oorspronkelijk 
verband tussen polyvalentie (meer dan 2 taken) en werkdruk blijft dus niet overeind binnen 
alle categorieën van de derde variabelen. Het verband is een schijnverband omdat niet de 
polyvalentie (meer dan 2 taken), maar wel de multi-inzetbaarheid voor 
werkbaarheidsproblemen zorgt. 
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Hoofdstuk 2 De sector in beeld 

Het sectorprofiel in de enquête wordt in detail beschreven in een speciale bijlage voor de 
opdrachtgevers. Zie bijlage 1. Hier worden enkel de belangrijkste kengetallen weerhouden. 
 
Voor vergelijkingen met de tewerkstelling in de textielverzorgingssector en algemeen in 
Vlaanderen, worden gegevens gebruikt van de Kruispuntbank Sociale zekerheid KSZ en uit de 
Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) van het NIS10. 
 
 

1.  Het werknemersprof ie l  

1 . 1 .  G e n d e r  

De sector van de textielverzorging is een vrouwelijke sector, met uitzondering van bepaalde 
beroepen: chauffeurs & begeleiders, bedieners van de wasstraat & controlekamer, 
magazijniers & bedieners van heftrucks, technische ondersteuning en logistiek. Vuile was 
sorteren, vouwen, strijken… wordt hoofdzakelijk door vrouwen gedaan. 

Tabel 1 tewerkstelling naar geslacht 

NACEBEL CODES11 93011 93012 93013 Gemiddeld 9301 Enquête SERV/STV 

Mannen % 19,2 14,2 ,0 18,9 14,9 

Vrouwen % 80,8 85,8 100,0 81,1 85,1 

Bron: KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid), 2004 
 
Er zijn in de SERV/STV-enquête 4% meer vrouwen vertegenwoordigd in vergelijking met de 
totale populatie in de textielverzorgingssector 2004. Van alle arbeid(st)ers in de Vlaamse 
textielverzorgingssector is 19% man, in de SERV/STV-enquête zijn 15% mannen. 
 

                                                           
10  NIS Nationaal Instituut voor de Statistiek http://statbel.fgov.be/home_nl.asp 
11  NACEBEL CODES: 93010 Wassen en chemisch reinigen / 93011 Industriële wasserijen, ververijen en 

dergelijke / 93012 Wasserettes, behandeling van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren / 
93013 Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding. 
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1 . 2 .  L e e f t i j d  

Onderstaande tabel maakt een vergelijking mogelijk van de leeftijdstructuren van 
respectievelijk de Vlaamse arbeid(st)ers 2000, de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector 
2000, de populatie van de steekproeftrekking voor dit onderzoek 2004 en de respondenten 
2004. 

Tabel 2 tewerkstelling naar leeftijd: arbeid(st)ers Vlaanderen en textielverzorging 

 Leeftijd Totaal 
 leeftijd 15-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ N 
EAK 2000            
Arbeid(st)
ers 
andere 
sectoren 

19,2% 14,9% 15,6% 15,2% 13,0% 10,6% 7,6% 2,9% ,6% ,4% 735.656 

Arbeid(st)
ers 
textielver-
zorging 

10,9% 13,9% 15,2% 16,9% 16,1% 12,4% 8,8% 3,5% 1,6% ,6% 5.674 

 Totaal 19,1% 14,9% 15,6% 15,2% 13,1% 10,6% 7,6% 2,9% ,6% ,4% 741.330 
KSZ 2004 
NACEBEL 
CODES 
9301 

9,4% 10,2% 13,7% 15,8% 17% 14,8% 10,4% 8,7% 4.998 

STV-
enquête 
2004 

8,3% 9,3% 15,2% 15,5% 18,7% 14,1% 11,5% 7,3% 1.542 

Bron EAK 2000, KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid), SERV/STV-enquête 2004 
 
De arbeid(st)ers in de sector van de textielverzorging zijn gemiddeld ouder dan de 
arbeid(st)ers in andere sectoren. Vergelijk hiervoor de EAK 2000-gegevens. 
 
In de SERV/STV-enquête is de groep 40-45 jarigen 2% meer aanwezig dan in de totale 
populatie van  arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector volgens de cijfers van de KSZ 2004. 
 
Leeftijd is een belangrijke factor voor de vermoeidheid en de psychische vermoeidheid, maar 
hier moet opgemerkt worden dat in de sector van de textielverzorging veel mensen deeltijds 
werken en dit reeds vrij vroeg in de loopbaan. Deeltijdsen scoren gunstiger op de psychische 
vermoeidheid. 
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Volgende tabel geeft een overzicht van arbeidstijd naar leeftijd. 

Tabel 3 tewerkstelling naar leeftijd en arbeidstijd 

 Voltijds Deeltijds, minstens 3/5 Deeltijds, minder dan 3/5 Totaal 
Jonger dan 25 jaar 106 11 4 121 
  87,6% 9,1% 3,3% 100,0% 
Van 25 tot 29 jaar 111 21 5 137 
  81,0% 15,3% 3,6% 100,0% 
Van 30 tot 34 jaar 160 55 12 227 
  70,5% 24,2% 5,3% 100,0% 
Van 35 tot 39 jaar 169 39 22 230 
  73,5% 17,0% 9,6% 100,0% 
Van 40 tot 44 jaar 186 59 35 280 
  66,4% 21,1% 12,5% 100,0% 
Van 45 tot 49 jaar 135 52 26 213 
  63,4% 24,4% 12,2% 100,0% 
Van 50 tot 54 jaar 84 46 38 168 
  50,0% 27,4% 22,6% 100,0% 
55 jaar of ouder 47 32 27 106 
  44,3% 30,2% 25,5% 100,0% 
Totaal 998 315 169 1482 
 67,3% 21,3% 11,4% 100,0% 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Van de groep werknemers jonger dan 30 jaar, werkt meer dan 80% voltijds. Vanaf 40 jaar 
daalt de groep voltijds werkenden betekenisvol en van de 50+ers kiezen 50% of meer resoluut 
voor deeltijds werken. 
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1 . 3 .  O p l e i d i n g s n i v e a u  

Het opleidingsprofiel ziet er als volgt uit.  

Tabel 4 tewerkstelling naar opleidingsniveau 

 Aantal Procent Cumulatief 
Lager onderwijs 152 10,1 10,1 
Lager secundair niet gespecificeerd 152 10,1 20,2 
Lager secundair beroepsonderwijs 266 17,7 37,9 
Lager secundair technisch onderwijs 83 5,5 43,4 
Lager algemeen secundair onderwijs 42 2,8 46,2 
Hoger secundair niet gespecificeerd 35 2,3 48,5 
Hoger secundair beroepsonderwijs 442 29,4 77,9 
Hoger secundair technisch onderwijs 200 13,3 91,2 
Hoger algemeen secundair onderwijs 73 4,9 96,0 
Hoger onderwijs 60 4,0 100,0 
Totaal 1505 100,0   

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
De helft van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector heeft hoger secundair onderwijs 
gevolgd en de meest gevolgde richting is beroepsonderwijs (47,1%). 
 
Het onderwijsniveau hangt sterk samen met de leeftijd. 
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Tabel 5 tewerkstelling naar opleidingsniveau en leeftijd 

 Lager 
onderwijs (tot 

12 jaar) 

Lager 
secundair 

onderwijs (tot 
15 jaar) 

Hoger 
secundair 

onderwijs (tot 
18 jaar) 

Hoger 
onderwijs (tot 

20 jaar of 
langer) 

Totaal 

Jonger dan 25 jaar 9 23 89 4 125 
  7,2% 18,4% 71,2% 3,2% 100,0% 
Van 25 tot 29 jaar 2 23 104 13 142 
  1,4% 16,2% 73,2% 9,2% 100,0% 
Van 30 tot 34 jaar 10 38 166 13 227 
  4,4% 16,7% 73,1% 5,7% 100,0% 
Van 35 tot 39 jaar 18 68 137 12 235 
  7,7% 28,9% 58,3% 5,1% 100,0% 
Van 40 tot 44 jaar 24 127 121 10 282 
  8,5% 45,0% 42,9% 3,5% 100,0% 
Van 45 tot 49 jaar 37 118 55 3 213 
  17,4% 55,4% 25,8% 1,4% 100,0% 
Van 50 tot 54 jaar 23 95 51 3 172 
  13,4% 55,2% 29,7% 1,7% 100,0% 
55 jaar of ouder 29 51 26 2 108 
  26,9% 47,2% 24,1% 1,9% 100,0% 
Totaal 152 543 749 60 1504 
 10,1% 36,1% 49,8% 4,0% 100,0% 
Spearman Correlatie -,396, Sign. ,000 
Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Ouderen hebben minder vaak hoger secundair onderwijs gevolgd. 
 
Voor het werk in de textielverzorgingssector bestaan geen specifieke schoolse opleidingen, 
daarom is de vraag naar opleidingen tijdens het werken extra interessant. Uit de enquête blijkt 
dat maar 7% arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector in het afgelopen jaar opleidingen 
hebben gevolgd. 2/3 van de werknemers voelt zich dan ook niet of maar soms voldoende 
opgeleid. 
 
Gemiddeld volgde 46% van de Vlaamse werknemers in het voorbije jaar een bijscholing of een 
bedrijfstraining voor het werk. Van de arbeid(st)ers was dat 17% bij de on- of halfgeschoolden 
en 34% bij de geschoolde arbeid(st)ers. 
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1 . 4 .  C o n t r a c te n  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vast en tijdelijk werk. 

Tabel 6 tewerkstelling naar contract 

 Aantal Procent 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 1391 95,1 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur) 69 4,7 
Interim-contract 2 ,1 
Totaal 1462 100,0 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
95% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector heeft een vast contract. 
 

1 . 5 .  A r b e i d s d u u r  

Bij de arbeidsduur wordt onderscheid gemaakt tussen voltijds, deeltijds maar minstens 3/5 en 
deeltijds maar minder dan 3/5. Deze informatie wordt gekoppeld aan de vraag waarom men 
deeltijds werkt. 

Tabel 7 tewerkstelling naar arbeidsduur en reden van deeltijds werkt 

 Voltijds 
werkend 

Deeltijds om 
persoonlijke 
of familiale 
redenen 

Deeltijds omdat 
men geen 

voltijdse job 
vindt 

Totaal 

999   999 Ik werk voltijds 
  100,0%   100,0% 

 233 59 292 Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 
   79,8% 20,2% 100,0% 

 134 23 157 Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 
   85,4% 14,6% 100,0% 
Totaal 999 367 82 1448 
 69,0% 25,3% 5,7% 100,0% 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
69% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector werkt voltijds en van hen die deeltijds 
werken doet de overgrote meerderheid (79,8% van de deeltijdsen die minstens 3/5 werken en 
85,4% van de deeltijdsen die minder dan 3/5 werken) dit om persoonlijke redenen. 
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1 . 6 .  A r b e i d s s t a t u u t  

In deze bevraging werden enkel arbeid(st)ers betrokken, van de totale tewerkstelling in de 
textielverzorgingssector is dat 91%. Gemiddeld heeft van de Vlaamse werknemers in de privé-
sector 60% een arbeid(st)ersstatuut. 
 
 

2.  Typologie van de text ieverzorgingssector  

2 . 1 .  F u n c t i e s  

Er zijn maar weinig arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector die binnen hun functie maar 
één taak hebben. Meestal doet men meerdere taken. 

Tabel 8 tewerkstelling naar aantal taken in het takenpakket 

 Aantal Procent Cumulatief 
1 taak 267 18,1 18,1 
2 taken 275 18,6 36,7 
3 of 4 taken 364 24,6 61,3 
5 of 6 taken 258 17,5 78,8 
7 of meer taken 313 21,2 100,0 
Totaal 1477 100,0   

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
De 18,1% arbeid(st)ers die maar 1 taak hebben komen voor in alle functies, maar binnen de 
groep van chauffeurs is dat een meerderheid (64% van hen doet geen andere taken).  
 
Omdat men bijna altijd meerdere taken combineert kan het functieprofiel van de sector beter 
omschreven worden in termen van relatief gewicht van de verschillende taken. Het relatief 
gewicht staat voor het aantal mensen dat deze taak regelmatig uitvoert. 
 
In de volgende tabel wordt voor alle taken aangegeven hoeveel mensen deze taak regelmatig 
uitvoeren. De procenten geven aan welk ‘gewicht’ een taak heeft binnen het totaal pakket aan 
taken in de textielverzorgingssector. Het gewicht is het % werkneemsters dat die taak in haar 
takenpakket heeft. 
 
De belangrijkste taken zijn: vuilgoed sorteren, droogtrommel bedienen, propere was sorteren 
en uitschudden, de mangel bedienen, persen, strijken, stomen, vouwen, uit- en ophangen van 
kledij, verzamelen en inpakken. 
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 Tabel 9 relatief aandeel van taken in de textielverzorging 

                                                      % 
Leiding gevende                              88      6,0 
Controlekamer bedienen                       16      1,1 
Vuilgoed sorteren                           386     26,1 
Labels kleven en/of inscannen               195     13,2 
Wasstraat en/of wasmachine bedienen         167     11,3 
Reinigingsmachine bedienen                   83      5,6 
Droogtrommel bedienen                       255     17,3 
Propere was sorteren en/of uitschudden      359     24,3 
Rol of mangel enkel vooraan bedienen        124      8,4 
Rol of mangel enkel achteraan bedienen       74      5,0     32,2 Mangel 
Rol of mangel voor en achteraan bedienen    277     18,8 
Persen                                      288     19,5 
Andere vormen van strijken                  319     21,6 
Stoompop of stoomtafel bedienen             250     16,9 
Stoomcabine of stoomtunnel bedienen          52      3,5 
Handvouwen van was                          493     33,4 
Machinaal vouwen van was                    228     15,4 
Uit en/of ophangen van kledij op kapstok    350     23,7 
Droogreinigen                                82      5,6 
Ontvlekken                                  113      7,7 
Bijkleuren en/of veredelen van kledij        11       ,7 
Herstellen en/of stikken en/of naaien       133      9,0 
Controle en verdeling van stukken           169     11,4 
Kwaliteitscontrole                          122      8,3 
Steriele afdeling (ontpluizen, rollen...)    96      6,5 
Eindcontrole                                172     11,6 
Verzamelen en inleggen per klant            302     20,4 
Inpakken en/of verpakken                    405     27,4 
Leveringsbonnen klaarmaken                  140      9,5 
Chauffeur of begeleider van transport       143      9,7 
Meewerken in de winkel                       80      5,4 
Merken of coderen van kledij (barcodes)     107      7,2 
Administratie                                32      2,2 
Beheren van stock in magazijn                37      2,5 
Besturen heftruck                            15      1,0 
Algemene en/of technisch onderhoud           36      2,4 
Schoonmaak werkplaats en machines           175     11,8 
Bijkleuren (oa meubelen, schoenen)            4       ,3 
Andere                                       23      1,6 
Werknemers: 65 onbekend;                            
1.477 respondenten. Omdat meerdere antwoorden mogelijk zijn is het totaal van de 1ste kolom 
6401 (= som van aangeduide taken voor de 1.477 respondenten) 
Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Bij het handvouwen van de was zijn het meest aantal werknemers betrokken: 33,4 %, direct 
gevolgd door het werk aan de mangel: 32,2%. 
 
Voorgaande cijfers zijn uiteraard een gemiddelde en zullen zeker verschillen naar 
bedrijfsgrootte. Zo worden in kleine bedrijven de meeste werknemers mee ingezet bij het 
vouwen van de was. 
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Tabel 10 tewerkstelling naar polyvalentie in kleine en in grote bedrijven 

Bedrijfsgrootte 1 of 2 taken 3 tot 6  taken 7 of meer taken N  

Minder dan 10 20,4% 38,8% 40,8% 245 
Van 10 tot 49 32,5% 42,0% 25,5% 483 
Van 50 tot 99 45,8% 42,5% 11,8% 391 
100 of meer 42,3% 44,7% 13,0% 293 
 36,1% 42,1% 21,7% 1412 
Spearman Correlatie ,229; Sign. ,000 
Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Hoe groter het bedrijf, hoe meer afgebakend het takenpakket, in bedrijven met meer dan 50 
werknemers heeft ruim 40% maximaal 2 taken. In kleine bedrijven zijn de grenzen vaag, 
79,6% heeft minstens 3 verschillende taken. Werknemers in kleine bedrijven zijn veel 
polyvalenter (meer dan 2 taken) dan in grote bedrijven. 
 
Rekening houdend met het feit dat 63,8% van de werknemers in de sector 3 of meer taken 
doet en op basis van de clusteranalyse, is een typologie van functies opgemaakt. Met een 
clusteranalyse worden kenmerken, hier taken, ingedeeld in groepen. Het criterium om groepen 
te maken is gebaseerd op het samen voorkomen. Zo zijn de taken eindcontrole, verzamelen 
en inleggen, inpakken en leveringsbonnen maken samen genomen in 1 typefunctie: 
verzamelen en inleggen van de was. 
 
Onderstaande tabel geeft de frequentieverdeling van de typefuncties én het aantal taken 
waaruit die functie gemiddeld bestaat. 
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Tabel 11 tewerkstelling naar functies en polyvalentie 

 1 of 2 
taken 

3 tot 6  
taken 

7 of meer 
taken 

N 

Leidinggevende 17,0% 42,0% 40,9% 88 
Chauffeur 77,0% 10,8% 12,2% 139 
Steriele afdeling 20,3% 20,3% 59,5% 74 
Uit- en ophangen van was 15,9% 84,1%    132 
Mangel 39,8% 33,9% 26,3% 186 
Stoompop en/of stoomcabine 19,8% 31,3% 49,0% 96 
Persen en strijken 31,2% 29,0% 39,9% 138 
Droogtrommels en propere was sorteren 23,9% 44,5% 31,6% 155 
Verzamelen en inleggen van was 38,7% 61,3%   119 
Vouwen van was 34,2% 64,3% 1,5% 199 
Vuilgoed sorteren 52,6% 36,0% 11,4% 114 
Andere (logistiek en diverse) 100,0%     37 
Total 36,7% 42,1% 21,2% 1477 
Cramer's V ,406 sign. ,000, N = 1477 
Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
De meeste leidinggevenden zijn polyvalent (83% doet meer dan 2 taken). Chauffeurs zijn dat 
niet: 77% doet max. 2 taken. Het werk in een steriele afdeling wordt meestal gecombineerd 
met ander werk: 79,7% doet 3 of meer taken, 59,5% zelfs 7 of meer taken. Mensen die was uit 
en ophangen zijn meestal wel polyvalent 84,1% doet 3 of meer taken, maar geen van hen doet 
meer dan 7 taken. De werknemers aan de mangel zijn gemiddeld minder polyvalent: 39,8% 
doet maximum 2 taken. Aan de stoompop en/of stoomcabine zijn de meeste (80,2%) wel 
polyvalent en doet men meer dan 2 taken, 49% zelfs meer dan 6 taken. Bij het persen en 
strijken zijn de werknemers iets minder polyvalent: 68,8% doet 3 of meer taken, 39,9% meer 
dan 6. aan de droogtrommels en bij het sorteren zijn 76,1% polyvalent, 31,6% doet 7 of meer 
taken. Het verzamelen en inleggen van de was is veelal gespecialiseerd: 38,7% doet 
maximum 2 taken, niemand doet meer dan 6 taken. Het zelfde geldt voor het vouwen van de 
was. De specialisatie, een beperkt takenpakket, geldt nog meer voor mensen die vuile was 
sorteren: 52,6% doet maximum 2 taken. 
 

2 . 2 .  D e  a c t i v i t e i t e n  

In de enquête zijn 2 vragen gesteld over de aard van de activiteiten in de vestiging waar men 
tewerkgesteld is. Bij de 1ste vraag konden alle activiteiten aangeduid worden die in de 
vestiging gebeuren. Voor de 2de vraag kon enkel de hoofdactiviteit van de afdeling waar men 
werkt aangeduid worden. 
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Met de vraag over ‘alle’ activiteiten die in de vestiging gebeuren wordt een beeld geschetst 
van het aantal werknemers en dus van het relatief belang van de verschillende activiteiten van 
de sector van de textielverzorging. Hoe meer werknemers zeggen dat er in de vestiging ook 
nieuwkuis/droogkuis gebeurt, hoe groter het belang van deze activiteit. De vraag naar de 
hoofdactiviteit zegt meer iets over het belang van de subsectoren. De vraag om de 
hoofdactiviteit van de afdeling aan te duiden is door 20% van de respondenten niet éénduidig 
beantwoord, zij vermelden 2 of meerdere activiteiten als hoofdactiviteit van de afdeling, deze 
antwoorden worden niet in onderstaand overzicht opgenomen. Gezien 1135/1542 
respondenten of 80% één activiteit kan selecteren is een analyse van deze antwoorden 
representatief voor de sector. 

Tabel 12 relatief belang van activiteiten in de textielverzorging 

 Activiteiten in vestiging 
 Aantallen % op 9216 % op 1.471 
Herstellen van linnen 729 7,9 49,6 
Nieuwkuis en/of droogkuis 806 8,7 54,8 
Reinigen van daim en/of leder 245 2,7 16,7 
Reinigen van tapijten (droogkuis) 376 4,1 25,6 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 545 5,9 37 
Verhuur en was van werkkledij 573 6,2 39 
Verhuur en was van ziekenhuizen 470 5,1 32 
Verhuur en/of was van handdoekrollen 362 3,9 24,6 
Was van het platlinnen van rust- en verzorgingshuizen 692 7,5 47 
Was van horeca (hotels en restaurants) 835 9,1 56,8 
Was van particulieren, scholen & verenigingen 640 6,9 43,5 
Was van personen in rust- en verzorgingshuizen 754 8,2 51,3 
Was van werkkledij 933 10,1 63,4 
Was van ziekenhuizen 536 5,8 36,4 
Wassen van matten (anti vuilmatten) 640 6,9 43,5 
Andere 80 ,9 5,4 
Totaal 9216 100  

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Ongeveer 50% van de werknemers vermeldt herstellen van linnen en droogkuis als activiteit 
binnen de vestiging. Het verhuren én wassen wordt door +/- 1/3 van de werknemers 
aangeduid als activiteit in de vestiging. Respectievelijk iets meer of iets minder dan 50% van 
de werknemers vermeldt als activiteit in de vestiging de was van werkkledij, horeca, rusthuizen 
en particulieren. Was van ziekenhuizen wordt door 36,4% aangeduid, wassen van matten door 
43,5%. 
 



Werkbaar werk in de textielverzorging 

 30

Voor de hoofdactiviteit kon maar 1 antwoord aangegeven worden. De tewerkstelling naar 
hoofdactiviteit is als volgt. 

Tabel 13 tewerkstelling naar hoofdactiviteit in de textielverzorging 

 Hoofdactiviteit afdeling 
 Aantallen % op 1135 
Herstellen van linnen 29 2,6 
Nieuwkuis en/of droogkuis 243 21,4 
Reinigen van daim en/of leder 6 ,5 
Reinigen van tapijten (droogkuis) 7 ,6 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 50 4,4 
Verhuur en was van werkkledij 56 4,9 
Verhuur en was van ziekenhuizen 116 10,2 
Verhuur en/of was van handdoekrollen 4 ,4 

(totaal verhuur)  (19,9) 
Was van het platlinnen van rust- en verzorgingshuizen 15 1,3 
Was van horeca (hotels en restaurants) 161 14,2 
Was van particulieren, scholen & verenigingen 56 4,9 
Was van personen in rust- en verzorgingshuizen 53 4,7 
Was van werkkledij 98 8,6 
Was van ziekenhuizen 82 7,2 

(totaal was zonder verhuur)  (40,9) 
Wassen van matten (anti vuilmatten) 9 ,8 
Andere 150 13,2 
Totaal 1135 100,0 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
21,4% van de werknemers werkt in een afdeling droog- en nieuwkuis. 14,2% werkt in een 
afdeling met als hoofdactiviteit het wassen van linnen van de horeca en 10,2% heeft als 
hoofdactiviteit in de afdeling het verhuren én wassen van ziekenhuislinnen. Als de 
tewerkstelling tussen wassen en verhuren/wassen vergeleken wordt dan komt wassen zonder 
verhuur op de eerste plaats; 40,9% in vergelijking tot 19,9% voor verhuur én was van horeca, 
ziekenhuizen en werkkledij. 
 
Een opdeling van de tewerkstelling naar aard van het product, zonder onderscheid tussen 
‘was’ en ‘verhuur en was’, het samenvoegen van particulieren en instellingen, en de kleine 
categorieën bij ‘andere’ voegen,  geeft volgend beeld. 
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Tabel 14 tewerkstelling naar hoofdactiviteit verhuur en/of was in de textielverzorging 

 Aantallen Procent 
Nieuwkuis en/of droogkuis 243 21,4 
Verhuur of/en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 211 18,6 
Verhuur of/en was van ziekenhuizen 198 17,4 
Verhuur of/en was van werkkledij 154 13,6 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 124 10,9 
Andere 205 18,1 
Totaal 1135 100,0 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Op basis van deze indeling werken de meeste arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector 
respectievelijk in droogkuisafdelingen, horecalinnen, ziekenhuislinnen, werkkledij en 
gemengde was voor particulieren en instellingen of verenigingen. De groep van ‘andere’ is te 
divers om in deze rangschikking op te nemen.  
 

2 . 3 .  O n d e r n em i n g s g ro o t t e  

De tewerkstelling naar ondernemingsgrootte (op basis van indeling naar werkgever) is voor de 
totale populatie aan arbeid(st)ers in de sector textielverzorging als volgt: 

Tabel 15 tewerkstelling naar ondernemingsgrootte 

Grootte/NACEBEL CODES 93011 93012 93013 Totaal % Cumulatief% 
< 5 347 101 3 451 9,0 9,0 
5-9 458 72   530 10,6 19,6 
10 –19 532 12   544 10,9 30,5 
20- 49 1403 68   1471 29,4 59,9 
50 – 99 559    559 11,2 72,1 
100 – 199 376    376 7,5 79,6 
200 – 499 225    225 4,6 84,2 
1000 < 842     842 16,8 100 
Totaal 4742 253 3 4998 100  

Bron: RSZ 2004 ondernemingsgrootte op basis van de werkgever 
 
Ruim de helft van de arbeid(st)ers (59,9%) is tewerkgesteld in bedrijven met minder dan 50 
werknemers. 
 
In de SERV/STV-enquête is de ondernemingsgrootte bevraagd naar vestiging. 
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Tabel 16 tewerkstelling naar grootte van vestiging 

 Aantal Procent Cumulatief % 
Minder dan 10 247 17,3 17,3 
Van 10 tot 49 486 34,1 51,5 
Van 50 tot 99 394 27,7 79,1 
Van 100 tot 499 297 20,9 100,0 
Totaal 1424 100,0   

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
51,5% van de werknemers in de textielverzorgingssector die aan de enquête deelnamen, 
werkt in vestigingen met minder dan 50 werknemers.  
 
In de enquête is ook gevraagd naar het aantal vestigingen. 

Tabel 17 tewerkstelling naar vestigingen op verschillende plaatsen in België 

 Aantal Procent 
Geen andere vestigingen 704 48,5 
Ja, zonder specificatie 3 ,2 
Ja, maar minder dan 3 vestigingen 248 17,1 
Ja en meer dan 3 vestigingen 497 34,2 
Totaal 1452 100,0 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
In de SERV/STV-enquête is de tewerkstelling bijna evenredig verdeeld over bedrijven met 1 
vestiging (48,5%) en bedrijven met meerdere vestigingen. 
 
De tewerkstelling naar hoofdactiviteit van de afdeling waar men werkt is anders voor 
arbeid(st)ers in zelfstandige vestigingen dan voor hen die in bedrijven met meerdere 
vestigingen werken. 
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Tabel 18 tewerkstelling naar activiteit en aantal vestigingen 

 
Zelfstandige vestiging 

% 
Meerdere vestigingen 

% 
Herstellen van linnen 34,6 65,4 
Nieuwkuis en/of droogkuis 64 36 
Reinigen van daim en/of leder 18,2 81,8 
Reinigen van tapijten (droogkuis) 42,9 57,1 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 52,7 47,3 
Verhuur en was van werkkledij 30,1 69,9 
Verhuur en was van ziekenhuizen 11,8 88,2 
Verhuur en/of was van handdoekrollen 42,3 57,7 
Was van het platlinnen van rust- en verzorgingshuizen 52,1 47,9 
Was van horeca (hotels en restaurants) 75,5 24,5 
Was van particulieren, scholen & verenigingen 71,2 28,8 
Was van personen in rust- en verzorgingshuizen 50,3 49,7 
Was van werkkledij 49,5 50,5 
Was van ziekenhuizen 26,1 73,9 
Wassen van matten (anti vuilmatten) 50,9 49,1 
Andere 44,6 55,4 
Totaal 48 52 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Werknemers in de nieuw- en droogkuis werken vooral in zelfstandige vestigingen: 64%. 
Werknemers die werken in bedrijven die ook linnen verhuren, werken vooral in bedrijven met 
meerdere vestigingen (respectievelijk 47,3%, 69,9%, 88,2% en 57,7%) en dat geldt ook voor 
hen die ziekenhuiswas verwerken (73,9%).  
Was van horeca (hotels en restaurants) en was van particulieren, scholen & verenigingen gebeurt 
vooral in bedrijven met 1 vestiging (respectievelijk 75,5% en 71,2%). Werknemers die werken in 
wasserijen waar werkkledij, matten of personenwas voor rust- en verzorgingstehuizen 
verwerkt wordt, werken zowel in zelfstandige bedrijven als in bedrijven met meerdere 
vestigingen. 
  
De aard van de hoofdactiviteit van de afdeling waar de respondenten werken hangt ook samen 
met de grootte van de vestiging. 
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Tabel 19 tewerkstelling naar activiteit en grootte van vestiging 

Aantal werknemers < 10 10 tot 49 50 tot 99 > 100 
 % % % % 

Herstellen van linnen 3,6 39,3 50 7,1 
Nieuwkuis en/of droogkuis 54,2 27,7 2,9 15,1 
Reinigen van daim en/of leder 0 20 20 60 
Reinigen van tapijten (droogkuis) 0 14,3 14,3 71,4 
Verhuur en was van horecalinnen 6,3 27,1 62,5 4,2 
Verhuur en was van werkkledij 1,9 25,9 44,4 27,8 
Verhuur en was van ziekenhuizen 0 12,1 45,8 42,1 
Verhuur en/of was van handdoekrollen 0 50 50 0 
Was van het platlinnen van rust- en 
verzorgingshuizen 

6,7 33,3 60 0 

Was van horeca (hotels en restaurants) 23,2 49,7 23,2 3,9 
Was van particulieren, scholen & verenigingen 17,9 69,6 5,4 7,1 
Was van personen in rust- en 
verzorgingshuizen 

2 22 60 16 

Was van werkkledij 6,5 41,3 15,2 37 
Was van ziekenhuizen 0 13,3 45,3 41,3 
Wassen van matten (anti vuilmatten) 50 37,5 0 12,5 
Andere 7,7 37,8 28 26,6 
Totaal 18,7 33 27,1 21,2 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Nieuwkuis en droogkuis gebeurt vooral in kleine bedrijven: 81,9% van de tewerkstelling vindt  
plaats in bedrijven met minder dan 50 werknemers. De tewerkstelling bij het verhuren én wassen 
van horecalinnen situeert zich in middelgrote bedrijven: 62,5% in bedrijven met 50 tot 99 
werknemers. Als het bedrijf het horecalinnen enkel wast, gaat het meestal om relatief kleine 
bedrijven: 72,9%  (23,2 + 49,7) van de tewerkstelling vindt plaats in bedrijven met minder dan 50 
werknemers. De tewerkstelling bij het wassen van werkkledij is het grootst in relatief kleine 
bedrijven: 41,3% in bedrijven van 10 tot 49 werknemers. Als men ook werkkledij verhuurt gaat het 
om grotere bedrijven: 72,2% (44,4 + 27,8) van de mensen die werkkledij wassen waar het ook 
verhuurd wordt, werkt in bedrijven met 50 of meer werknemers. Was van ziekenhuizen gebeurt 
vooral in grote bedrijven: telkens meer dan 80% van de werknemers werkt in bedrijven met meer 
dan 50 werknemers (zowel enkel wassen als verhuren én wassen). De was van particulieren, 
scholen & verenigingen gebeurt vooral in kleine bedrijven: 87,5% (17,9 + 69,6) van de 
tewerkstelling vindt plaats in bedrijven met minder dan 50 werknemers. 
 
Hierna volgt een overzicht van de tewerkstelling per hoofdactiviteit naar grootte van het bedrijf 
en aantal vestigingen. 
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Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) naar grootte van de bedrijven en 
aantal vestigingen laat zich in de SERV/STV-enquête als volgt typeren.  

Tabel 20 tewerkstelling in verhuur en was van horeca 

 Geen andere 
vestigingen 

Ja, maar minder dan 
3 vestigingen 

Ja en meer dan 3 
vestigingen 

Totaal 

Minder dan 10 6,4%     6,4% 
Van 10 tot 49 14,9% 4,3% 6,4% 25,5% 
Van 50 tot 99 25,5% 2,1% 36,2% 63,8% 
100 of meer   2,1% 2,1% 4,3% 
Totaal 46,8% 8,5% 44,7% 100,0% 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Verhuur en was van horecalinnen gebeurt vooral in bedrijven met 50-100 werknemers: 63,8%. 
Relatief gezien het meest in bedrijven met meer dan 3 vestigingen: 36,2% 
 
Verhuur en was van werkkledij naar grootte van de bedrijven en aantal vestigingen laat zich in 
de SERV/STV-enquête als volgt typeren. 

Tabel 21 tewerkstelling in verhuur en was van werkkledij 

 Geen andere 
vestigingen 

Ja, maar minder dan 
3 vestigingen 

Ja en meer dan 3 
vestigingen 

Totaal 

Minder dan 10     1,9% 1,9% 
Van 10 tot 49 17,3%   5,8% 23,1% 
Van 50 tot 99 9,6% 3,8% 32,7% 46,2% 
100 of meer   7,7% 21,2% 28,8% 
Totaal 26,9% 11,5% 61,5% 100,0% 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Verhuren en wassen van werkkledij gebeurt vooral in grotere bedrijven met meerdere 
vestigingen. 53,9% (32,7 + 21,2) van de mensen werkt in een bedrijf met meer dan 50 
werknemers en met minstens 3 vestigingen. 
 
Verhuur en was van ziekenhuizen naar grootte van de bedrijven en aantal vestigingen laat 
zich in de SERV/STV-enquête als volgt typeren. 
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Tabel 22 tewerkstelling in verhuur en was van ziekenhuizen 

 Geen andere 
vestigingen 

Ja, maar minder dan 
3 vestigingen 

Ja en meer dan 3 
vestigingen 

Totaal 

Van 10 tot 49 2,0%   9,8% 11,8% 
Van 50 tot 99 6,9%   38,2% 45,1% 
100 of meer   4,9% 38,2% 43,1% 
Totaal 8,8% 4,9% 86,3% 100,0% 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Verhuren en wassen van ziekenhuislinnen gebeurt vooral in grotere bedrijven met meerdere 
vestigingen. 76,4% (38,2 + 38,2) van de werknemers werkt in een bedrijf met meer dan 50 
werknemers en minstens 3 vestigingen. 
 
Was van particulieren, instellingen en verenigingen naar grootte van de bedrijven en aantal 
vestigingen laat zich in de SERV/STV-enquête als volgt typeren. 

Tabel 23 tewerkstelling in was van particulieren, instellingen en verenigingen 

 Geen andere 
vestigingen 

Ja, maar minder dan 3 
vestigingen 

Ja en meer dan 3 
vestigingen 

Totaal 

Minder dan 10 8,1% 1,8%   9,9% 
Van 10 tot 49 33,3% 8,1% 3,6% 45,0% 
Van 50 tot 99 10,8% 2,7% 20,7% 34,2% 
100 of meer   5,4% 5,4% 10,8% 
Totaal 52,3% 18,0% 29,7% 100,0% 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
De was van particulieren, instellingen en verenigingen gebeurt meestal in bedrijven met maar 
1 vestiging en in kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers. 33,3% van de tewerkstelling 
vindt plaats in zelfstandige bedrijven van 10 tot 49 werknemers. 
 
Was van horeca naar grootte van de bedrijven en aantal vestigingen laat zich in de 
SERV/STV-enquête als volgt typeren. 
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Tabel 24 tewerkstelling in was van horeca 

 Geen andere 
vestigingen 

Ja, maar minder dan 3 
vestigingen 

Ja en meer dan 3 
vestigingen 

Totaal 

Minder dan 10 22,3% ,7% ,7% 23,6% 
Van 10 tot 49 44,6% 2,7% 2,0% 49,3% 
Van 50 tot 99 12,2% 1,4% 9,5% 23,0% 
100 of meer   3,4% ,7% 4,1% 
Totaal 79,1% 8,1% 12,8% 100,0% 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
De was van horeca gebeurt meestal in bedrijven met maar 1 vestiging (79,1% van de 
tewerkstelling), meestal in kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers.  44,6% werkt in 
een zelfstandig bedrijf met 10-49 werknemers. 
 
Was werkkledij naar grootte van de bedrijven en aantal vestigingen laat zich in de SERV/STV-
enquête als volgt typeren. 

Tabel 25 tewerkstelling in was werkkledij 

 Geen andere 
vestigingen 

Ja, maar minder dan 3 
vestigingen 

Ja en meer dan 3 
vestigingen 

Totaal 

Minder dan 10 6,7%     6,7% 
Van 10 tot 49 33,3% 3,3% 4,4% 41,1% 
Van 50 tot 99 2,2%   12,2% 14,4% 
100 of meer 2,2% 22,2% 13,3% 37,8% 
Totaal 44,4% 25,6% 30,0% 100,0% 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Was van werkkledij wordt zowel in kleine zelfstandige bedrijven gedaan als in grote bedrijven 
met verschillende vestigingen. 33,3% werkt in een zelfstandig bedrijf met 10-49 werknemers. 
 
Was van ziekenhuizen naar grootte van de bedrijven en aantal vestigingen laat zich in de 
SERV/STV-enquête als volgt typeren. 
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Tabel 26 tewerkstelling in was van ziekenhuizen 

 Geen andere 
vestigingen 

Ja, zonder 
specificatie 

Ja, maar minder 
dan 3 vestigingen 

Ja en meer dan 
3 vestigingen 

Totaal 

Van 10 tot 49 6,0%     4,5% 10,4% 
Van 50 tot 99 11,9%   1,5% 34,3% 47,8% 
100 of meer 6,0% 1,5% 1,5% 32,8% 41,8% 
Totaal 23,9% 1,5% 3,0% 71,6% 100,0% 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
De was van ziekenhuizen wordt voornamelijk in grotere bedrijven gedaan – bedrijven met 50 
of meer werknemers en verschillende vestigingen zijn goed voor 67,1% van de tewerkstelling 
(34,3 + 32,8). 
 
Nieuwkuis en/of droogkuis naar grootte van de bedrijven en aantal vestigingen laat zich in de 
SERV/STV-enquête als volgt typeren. 

Tabel 27 tewerkstelling in nieuwkuis en/of droogkuis 

 Geen andere 
vestigingen 

Ja, maar minder 
dan 3 vestigingen 

Ja en meer dan 3 
vestigingen 

Totaal 

Minder dan 10 43,4% 9,7% 2,7% 55,8% 
Van 10 tot 49 18,6% 4,9% 1,8% 25,2% 
Van 50 tot 99 1,8% ,4% ,9% 3,1% 
100 of meer   15,9%   15,9% 
Totaal 63,7% 31,0% 5,3% 100,0% 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Nieuw- en droogkuis gebeurt vooral in zeer kleine bedrijven: 43,4% is tewerkgesteld in 
zelfstandige bedrijven met minder dan 10 werknemers. 
 
Andere (gespecialiseerde) diensten naar grootte van de bedrijven en aantal vestigingen laat 
zich in de SERV/STV-enquête als volgt typeren. 
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Tabel 28 tewerkstelling andere activiteiten 

 Geen andere 
vestigingen 

Ja, zonder 
specificatie 

Ja, maar minder 
dan 3 vestigingen 

Ja en meer dan 
3 vestigingen 

Totaal 

Minder dan 10 7,0%   1,6%   8,6% 
Van 10 tot 49 25,4% ,5% 5,4% 5,4% 36,8% 
Van 50 tot 99 9,2%   3,2% 16,2% 28,6% 
100 of meer     14,6% 11,4% 25,9% 
Totaal 41,6% ,5% 24,9% 33,0% 100,0% 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 
 
Andere activiteiten, nicheproducten, vinden zowel in kleine als grote bedrijven plaats. 
 
 

3.  Representat iv i te i t  van de respondenten 

3.000 arbeid(st)ers tewerkgesteld in de textielverzorgingssector werden betrokken in dit 
onderzoek. 2.700 arbeid(st)ers werden per post aangeschreven in 2 mailings aan een ad 
random geselecteerde groep arbeid(st)ers onder de NACEBEL CODES 9301. 300 
arbeid(st)ers kregen de vragenlijst in het bedrijf omdat in deze bedrijven ook een casestudie 
wordt georganiseerd. De reden waarom 3000 van de +/- 5.000 ARBEID(ST)ERS NACEBEL 
CODES 9301 (Textielverzorging: wassen en chemisch reinigen) in Vlaamse bedrijven 
(hoofdzetel in Vlaanderen) tewerkgesteld aangeschreven werden, is net om de 
representativiteit te kunnen waarborgen. De laaggeletterdheid van de doelgroep, overwegend 
beroepsonderwijs met weinig dagdagelijkse praktijk in lezen en schrijven, is een rem op de 
respons (kwantitatief en kwalitatief). 
 
De Kruispuntbank van de sociale zekerheid KSZ12 verzorgde de mailing en op die manier werd 
de anonimiteit verzekerd. De arbeid(st)ers van de 2 bedrijven die deelnamen aan de 
casestudies werden vooraf uit de steekproef verwijderd omdat daar de enquêtes in het bedrijf 
georganiseerd werden.  De rappelzending werd enkel gestuurd aan de respondenten waarvan 
nog geen enquête terug gekomen was. Na de eerste mailing hebben we 1240 enquêtes 
teruggekregen of 41%. Met de 2de mailing komen we op een respons van 1637 of 55%. 87 
enquêtes kwamen terug met vermelding: ‘adres onbekend of ‘werkt niet meer in de sector’. Als 
we hiermee rekening houden bij het berekenen van de respons en aannemen dat de respons 
van deze groep mensen gelijkaardig is aan de respons algemeen, namelijk ruim de helft stuurt 
de enquête terug dan kunnen we de netto respons berekenen als: respons op ‘werknemers die 
effectief nog in de sector werken, nl. op 3.000-174 of 2826.  

                                                           
12  http://ksz-bcss.fgov.be/nl/index.asp (met de hulp van Smals-MvM http://www.smals-

mvm.be/site_nl/home.html) 
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Na het verwijderen van niet bruikbare enquêtes komen we op een databestand met 1542 
enquêtes of een netto respons van eveneens 55%. Een respons van meer dan 50% op een 
survey die grotendeels per post verloopt, is bijzonder goed. Rekening houdend de relatief lage 
geschooldheid van de gemiddelde werknemer in deze sector, is dit een zéér goede respons. 
Recent onderzoek stelde vast dat 1/7 Vlamingen moeite heeft met het invullen van 
documenten. Eén op de 10 volwassenen in Nederland en één op de 7 in Vlaanderen is 
hierdoor onvoldoende taal- en schrijfvaardig om vlot de ‘formele’ sociaal en maatschappelijke 
administratie te verwerken. Afgemeten op het opleidingsniveau is deze groep mensen relatief 
meer dan gemiddeld in andere sectoren in de sector van de textielverzorging tewerkgesteld. 
 
Met een respons van 55% op een enquête waarbij ruim ½ van de +/- 5.000 arbeid(st)ers in de 
textielverzorgingssector aangeschreven zijn, benadert de onderzoekspopulatie de reële 
tewerkstelling in de sector van de textielverzorging. 
 
De representativiteit naar geslacht geeft het volgende beeld. 

Tabel 29 representativiteit van de respons naar geslacht 

 Textielverzorgingssector SERV/STV-
onderzoek Textielverzorgingssector cijfers KSZ 

 N % N % 
Vrouw 1289 85,1 4051 81,1 
Man 226 14,9 947 18,9 
Totaal 1515 100,0 4998 100,0 
Bron: Enquête SERV/STV 2004 & KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid) 
 
In vergelijking met de reële tewerkstelling (KSZ) hebben 4% meer vrouwen deelgenomen. 
 
De representativiteit naar leeftijd geeft het volgende beeld. 
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Tabel 30 representativiteit van de respons naar leeftijd 

 
Textielverzorgingssector 

STV-onderzoek 
Textielverzorgingssector 

cijfers KSZ 
 N % N % 
Jonger dan 25 jaar 128 8,3 472 9,4 
Van 25 tot 29 jaar 143 9,3 509 10,2 
Van 30 tot 34 jaar 234 15,2 683 13,7 
Van 35 tot 39 jaar 239 15,5 790 15,8 
Van 40 tot 44 jaar 288 18,7 848 17,0 
Van 45 tot 49 jaar 217 14,1 739 14,8 
Van 50 tot 54 jaar 177 11,5 521 10,4 
55 jaar of ouder 112 7,3 436 8,7 
Totaal 1538 100,0   

Bron: Enquête SERV/STV 2004 & KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid) 
 
De leeftijdscategorie 40-45-jarigen is 1,7% meer vertegenwoordigd in de enquête. 
 
De gegevens over de ondernemingsgrootte van de tewerkstelling zijn niet te vergelijken. 

Tabel 31 representativiteit van de respons naar bedrijfsgrootte 

 Textielverzorgingssector STV-onderzoek 
Grootte van de vestiging 

Textielverzorgingssector cijfers KSZ 
Grootte van het bedrijf 

 N % N % 
Minder dan 10 247 17,3 981 19,6 
Van 10 tot 49 486 34,1 2015 40,3 
Van 50 tot 99 394 27,7 559 11,2 
100 of meer 297 20,9 1443 28,9 
Total 1424 100,0 4998 100,0 

Bron: Enquête SERV/STV 2004 & KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid) 
 
In het SERV/STV-onderzoek is gevraagd naar de ondernemingsgrootte van de vestiging. De 
KSZ heeft enkel cijfers naar bedrijfsgrootte. 
 
De representativiteit naar arbeidsduur geeft het volgende beeld. 
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Tabel 32 representativiteit van de respons naar arbeidsduur 

 STV-onderzoek KSZ 2004 
 N % N % 
Ik werk voltijds 999 67,2 2969 60,2 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 317 21,3 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 170 11,4 

 
1865 

 
37,8 

Totaal 1486 100,0   
Onbekend 56  3 ,06 
Speciaal   92 1,8 
Totaal 1542  4929  

Bron: Enquête SERV/STV 2004 & KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid) 
 
De voltijdsen zijn 7% meer vertegenwoordigd in het STV-onderzoek in vergelijking met cijfers 
van de KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid). 
 
De representativiteit naar vooropleiding of opleidingsniveau is niet te becijferen, maar 
volgende opmerkingen plaatsen de problematiek in een breder kader. 
 
Over vooropleiding zijn geen cijfers beschikbaar op niveau van de sector van de 
textielverzorging. Het NIS heeft enkel cijfers over opleiding van de beroepsbevolking op 
NACEBEL CODES met 2 digits (enkel voor globale categorie NACEBEL CODES 93 overige 
diensten; en niet specifiek NACEBEL CODES 9301 wassen en chemisch reinigen van textiel 
en bontproducten). 
 
In vergelijking met het opleidingspatroon in een vorig onderzoek in de confectie13 is er een 
oververtegenwoordiging van ‘relatief’ hoger geschoolden: in de textielverzorging werken 6% 
meer mensen met een diploma hoger secundair onderwijs of hoger onderwijs dan in de 
confectie. 
 
In grootschalig onderzoek zijn de laagst geschoolden wel vaker in zekere mate 
ondervertegenwoordigd, terwijl de hoger geschoolden oververtegenwoordigd zijn14. 
 
 

                                                           
13  Verdonck, G. (2003), Welzijn in de confectie. Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie. SERV/STV-Innovatie & 

arbeid, Brussel. Informatiedossier over gelijkaardig onderzoek in de confectiesector. 
14  De Witte H., Hooge J., Vandoorne J en Glorieux I. (2004) Prettig werken in een gezonde samenleving. 

Omvang, verschillen en gevolgen van arbeidstevredenheid in Vlaanderen. K.U.Leuven – VUB. 
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Hoofdstuk 3  
Werkbaar werk, risico-indicatoren en de 
gevolgen 

Op vraag van de sociale partners en in opdracht van de Vlaamse overheid is binnen 
SERV/STV-Innovatie & Arbeid een werkbaarheidsmonitor ontwikkeld. De 
werkbaarheidsmonitor is een instrument waarmee werkbaar werk, de risico-indicatoren en de 
werkbaarheidsgevolgen voor werknemers in kaart gebracht worden. 
 
Het onderzoeksmodel van de werkbaarheidsmonitor bevat volgende aspecten: 
 

Uit: informatiedossier Nulmeting Vlaamse Werkbaarheid15 
 
Voor het onderzoek in de textielverzorgingssector is een selectie gemaakt in functie van de 
onderzoeksvraag naar arbeidsorganisatorische invloeden op werkbaar werk. Zie 
onderzoeksmodel in hoofdstuk 1. 
 

                                                           
15 Bourdeaud’hui R. e.a. (2004) Nulmeting Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. Informatiedossier. SERV/STV-

Innovatie & Arbeid, Brussel, blz. 121 (http://www.serv.be/uitgaven/603.pdf). 



Werkbaar werk in de textielverzorging 

 44

Risico-indicatoren: 
- Werkdruk 
- Emotionele belasting 
- Taakvariatie 
- Autonomie 
- Ondersteuning leidinggevenden 

 
 
Werkbaar werk: 

- Psychische vermoeidheid 
- Welbevinden op het werk 

 
 
Werkbaarheidsgevolgen: 

- Gezondheidsklachten 
- Werkverzuim 
- Verloop 

 
 
Werkbaar werk wordt uitgedrukt in psychische vermoeidheid en welbevinden in het werk. 
Psychische vermoeidheid laat zich meten door de herstelbehoefte. Welbevinden op het werk 
verwijst naar het plezier in het werk en de motivatie. 
 
De risico-indicatoren zijn: werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie en 
ondersteuning van de leidinggevenden. De werkdruk gaat over de hoeveelheid werk en het 
tempo waarin het werk moet geleverd worden. Emotionele belasting wordt veroorzaakt door 
omstandigheden die de werknemer persoonlijk raken, veelal gaat het om contacten met 
collega’s of klanten. De taakvariatie laat zich meten door de afwisseling in het werk. Met 
autonomie wordt verwezen naar de zelfstandigheid van de werknemer bij het uitoefen van zijn 
job. De ondersteuning van de leiding slaat zowel op mogelijk hulp die men kan krijgen, alsook 
de waardering voor het werk. 
 
De werkbaarheidsgevolgen zijn de gezondheidsklachten, het werkverzuim en de 
verloopintentie. 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten voor de textielverzorgingssector besproken. Een 
vergelijking met de Vlaamse referentiegegevens is opgenomen in bijlage 2. 
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1.  Text ie lverzorging en werkbaar werk 

Alle gegevens zij verzameld met de enquête Werk en Welzijn in de textielverzorgingssector. 
SERV/STV 2004 
 

1 . 1 .  P s y c h i s c h e  v e r m o e i d h e i d  

Tabel 33 psychische vermoeidheid in de textielverzorging 

 Aantallen % 
Niet problematisch 948 67,0 
Problematisch 466 33,0 
Totaal 1414 100,0 
 
33% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector hebben problemen met psychische 
vermoeidheid. 
 

1 . 2 .  W e l b e v i n d e n  i n  h e t  w e r k  

Tabel 34 welbevinden in het werk in de Textielverzorging 

 Aantallen % 
Niet problematisch 1026 72,7 
Problematisch 386 27,3 
Totaal 1412 100,0 
 
27,3% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector bevinden zich in een problematische 
situatie op het vlak van welbevinden op het werk. 
 

1 . 3 .  W e r k d r u k  

Tabel 35 werkdruk in de textielverzorging 

 Aantallen % 
Niet problematisch 863 61,0 
Problematisch 552 39,0 
Totaal 1415 100,0 

 
De werkdruk is voor 39% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector problematisch. 
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1 . 4 .  E m o t i o n e l e  b e l a s t i n g  

Tabel 36 emotionele belasting in de textielverzorging 

 Aantallen % 
Niet problematisch 1326 93,6 
Problematisch 90 6,4 
Totaal 1416 100,0 
 
De emotionele belasting is voor 6,4% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector 
problematisch. 
 

1 . 5 .  T a a k v a r ia t i e  

Tabel 37 taakvariatie in de textielverzorging 

 Aantallen % 
Niet problematisch 647 46,0 
Problematisch 759 54,0 
Totaal 1406 100,0 

 
De taakvariatie is voor 54% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector problematisch. 
In volgende tabel wordt een onderscheid gemaakt naar het aantal taken dat men regelmatig 
doet. 
 
 Problematisch taakvariatie 
1 taak 58,2% 
2 taken 62,1% 
3 of 4 taken 58,3% 
5 of 6 taken 53,3% 
7 of meer taken 39,6% 
 54,0% 
Spearman Correlatie ,000, sign. ,139 N = 1353 
 
De taken zijn vrij gelijkaardig en pas wanneer de arbeidsters meer dan 7 verschillende taken 
doen, daalt het % werknemers met een problematische taakvariatie naar 39,6%. 
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1 . 6 .  A u t o n o mie  

Tabel 38 autonomie in de textielverzorging 

 Aantallen % 
Niet problematisch 804 56,9 
Problematisch 610 43,1 
Totaal 1414 100,0 

 
De autonomie van 43,1% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector is problematisch. 
 

1 . 7 .  O n d e r s t eu n i n g  v an  d e  l e i d i n g  

Tabel 39 ondersteuning directe leiding in de textielverzorging 

 Aantallen % 
Niet problematisch 1144 80,1 
Problematisch 285 19,9 
Totaal 1429 100,0 

 
Voor 19,9% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector is de ondersteuning van de 
leidinggevenden problematisch. 
 

1 . 8 .  A r b e i d s o m s t a n d i g h e d en  

Tabel 40 arbeidsomstandigheden in de textielverzorging 

 Aantallen % 
Niet problematisch 995 69,7 
Problematisch 433 30,3 
Totaal 1428 100,0 

 
30,3% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector heeft te maken met problematische 
arbeidsomstandigheden. 
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De aanwezigheid van arbeidsinconveniënten (trillingen, lawaai, geur, extreme temperaturen, 
gevaarlijke stoffen, besmettingsgevaar, risico op brandwonden, gevaarlijke situaties, slechte 
verlichting, lichamelijk zware taken, ongemakkelijke houdingen, repetitieve 
hand/armbewegingen), geeft volgend beeld. 

Tabel 41 arbeidsinconveniënten in de textielverzorging 

 Altijd Vaak Soms Nooit 
Trillingen van werktuigen, machines   
N 108 106 290 891 
% 7,7 7,6 20,8 63,9 
Lawaaihinder    
N 471 260 381 347 
% 32,3 17,8 26,1 23,8 
Extreme temperaturen (= hinderlijk voor het werk)  
N 187 316 559 375 
% 13 22 38,9 26,1 
Gevaarlijke stoffen    
N 52 66 279 1025 
% 3,7 4,6 19,6 72,1 
Gevaarlijke situaties, risico's op ernstige ongevallen  
N 31 52 330 1015 
% 2,2 3,6 23,1 71,1 
Lichamelijk zware taken. Zwaar werk   
N 226 253 492 469 
% 15,7 17,6 34,2 32,6 
Ongemakkelijke of inspannende werkhoudingen  
N 184 242 500 501 
% 12,9 17 35 35,1 
Steeds dezelfde hand of armbewegingen  
N 720 319 187 228 
% 49,5 21,9 12,9 15,7 
Informatica (computer en/of beeldscherm)  
N 168 86 162 972 
% 12,1 6,2 11,7 70 
Geurhinder     
N 161 297 599 390 
% 11,1 20,5 41,4 27 
Besmettingsgevaar (virussen, bacteriën, )  
N 86 69 314 947 
% 6,1 4,9 22,2 66,9 
Risico op brandwonden    
N 106 107 456 767 
% 7,4 7,5 31,8 53,4 
Slechte verlichting    
N 68 85 290 990 
% 4,7 5,9 20,2 69,1 
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De belangrijkste inconveniënten (vetjes – in de volgorde zoals in de tabel) zijn (% vaak en 
altijd samen): lawaaihinder (50,1%), extreme temperaturen (35%), lichamelijk zware taken 
(33,3%), ongemakkelijke of inspannende houdingen (29,9%), steeds dezelfde hand- en 
armbewegingen (71,4%), en geurhinder (31,6%). 
 
Meest opmerkelijk is dat de helft van de arbeidsters in de textielverzorgingssector ‘altijd’ 
dezelfde hand- en armbewegingen moet maken. 
 

1 . 9 .  G e z o n d h e i d s k l a c h t e n  

Van de gezondheidsklachten zijn de ‘werkdruk’-gebonden klachten bevraagd samen met de meest 
voorkomende ‘andere’ klachten die typisch zijn voor de sector. 

Tabel 42 gezondheidsklachten in de textielverzorging 

  % met klacht 
Nek- of schouderpijnen 55,5 
Rugpijn 55,4 
Spierpijnen in de ledematen 52,1 
Hoofdpijn 40,4 
Een onrustige of gestoorde slaap 38,7 
Aanslepende vermoeidheid 34 
Moeilijk in slaap kunnen komen 30,3 
Tintelingen/ verdoofd gevoel in de ledematen 23,1 
Maag en darmklachten 16 
Pijn in de borst of hartstreek 10,2 

 
De gezondheidsklachten liggen in de textielverzorgingssector vooral hoog voor: nek- en 
schouderpijnen (55,5%), rugpijnen (55,4%), en spierpijnen in de ledematen (52,1%). 
 

1 . 1 0 .  W e r k v e r z u i m  

Het werkverzuim is gemeten met de vraag ‘Hoeveel dagen bleef u in de afgelopen 12 
maanden thuis wegens ziekte of ongeval?’ 
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Tabel 43 werkverzuim in de textielverzorging 

 N % 
Geen enkele dag 650 42,6 
Minder dan 10 dagen 581 38,1 
Meer dan 10 dagen 294 19,3 
Totaal 1525 100 
 
Het werkverzuim in de textielverzorgingssector zit voornamelijk in de kortlopende 
ziekteperiodes van minder dan 10 dagen (38,1%). 
 

1 . 1 1 .  V e r l o o p i n t e n t i e  

De verloopintentie is bevraagd met ‘Hoe dikwijls heeft u in de afgelopen 12 maanden 
overwogen elders werk te zoeken?’ 

Tabel 44 verloopintentie in de textielverzorging 

 Textielverzorgingssector N % 
Regelmatig 186 12,2 
Af en toe 410 27,0 
Nooit 923 60,8 
Totaal 1519 100 
 
39,2% van de arbeidsters in de textielverzorgingssector denkt op zijn minst af en toe aan 
ander werk zoeken. 
 

1 . 1 2 .  T e v r e d e n h e i d  m e t  d e  j o b  a l g e m e en  

De tevredenheid werd bevraagd met ‘Hoe tevreden bent u met uw werk algemeen?’ 

Tabel 45 tevredenheid in de textielverzorging met het werk algemeen 

 Aantallen % Cumulatief 
Zeer tevreden 157 10,7 10,7 
Tevreden 727 49,3 60,0 
Eerder tevreden 381 25,8 85,8 
Eerder ontevreden 119 8,1 93,9 
Ontevreden 60 4,1 98,0 
Zeer ontevreden 30 2,0 100,0 
Totaal 1474 100,0   
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10,7% is zeer tevreden, 49,3% tevreden en 25,8% eerder tevreden. Samen betekent dit dat 
85,8% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector eerder tot zeer tevreden zijn. 
 

1 . 1 3 .  P e s t e n  e n  a g r e s s ie  

Pesten en agressie is bevraagd met ‘Hoe dikwijls had u in de afgelopen 12 maanden op het werk 
te maken met pesten/fysieke agressie/seksuele agressie?’ 

Tabel 46 pesten, fysieke en seksuele agressie in de textielverzorging 

 Pesten Fysieke agressie Seksuele agressie 
 N % N % N % 
Altijd 24 1,6 3 ,2   
Vaak 63 4,2   2 ,1 
Soms 167 11,0 28 1,8 18 1,2 
Nooit 1264 83,3 1485 98,0 1495 98,7 
Totaal 1518 100,0 1516 100,0 1515 100,0 

 
Fysieke of seksuele agressie komen weinig of niet voor. 5,8% heeft vaak of altijd met pesten 
te maken. 
 

1 . 1 4 .  B e s l u i t  

De resultaten van de toepassing van de werkbaarheidsmonitor op de gegevens van de 
textielverzorgingssector wijzen op nog tal van verbeteringsmogelijkheden. 
 
Respectievelijk 33% en 27,3% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector hebben 
problemen met werkbaar werk, meer bepaald met psychische vermoeidheid en met 
welbevinden op het werk. 
 
De risico-indicatoren kondigen deze minder gunstige situatie voor werkbaar werk reeds aan. 
De problematische groep in de textielverzorgingssector voor de werkdruk is 39%. Voor de 
taakvariatie is dat 54% en voor de autonomie 43,1%. De ondersteuning van de leiding is voor 
19,9% ongunstig en voor de arbeidsomstandigheden is dat 30,3%. De emotionele belasting is 
beperkt tot 6,4%.  
 
De gevolgen zijn relatief voorspelbaar. De gezondheidsklachten zijn vooral hoog voor de 
rugpijnen, nek- en schouderpijnen, spierpijnen in de ledematen en een tintelend/verdoofd 
gevoel in de ledematen. Er is in de textielverzorgingssector meer dan 50% werkverzuim van 
minstens 1 dag en 39,2% denkt minstens af en toe aan veranderen van werk. 



Werkbaar werk in de textielverzorging 

 52

5,8% wordt vaak of altijd gepest. Fysieke of seksuele agressie komen bijna niet voor (1-2% 
soms). 
 
 

2.  Werknemersprof ie l  & werkbaar  werk 

Alle gegevens zij verzameld met de enquête Werk en Welzijn in de textielverzorgingssector. 
SERV/STV 2004 
 
Werkbaar werk, de risico-indicatoren en de werkbaarheidsgevolgen vertonen een aantal 
verschillen naargelang het werknemersprofiel. Er zijn genderverschillen, verschillen naar 
leeftijd, naar opleidingsniveau, naar soort arbeidscontract en naar arbeidsduur. Van de 5x11 
mogelijke verbanden (5 kenmerken van het profiel van de werknemer en 11 
werkbaarheidskengetallen) zijn er 58% significant, met andere woorden geen toeval. In de 
Vlaamse referentiegroep is 80% van deze verbanden significant. Zo is in de Vlaamse 
referentiegroep de taakvariatie significant verschillend voor gender, leeftijd, opleidingsniveau, 
contract en arbeidsduur. Bij de werknemers van de textielverzorgingssector verschilt de 
taakvariatie enkel voor geslacht en leeftijd.  
 
Het kleiner aantal significante (betekenisvolle) verbanden tussen werknemersprofiel en de 
aspecten van werkbaar werk is toe te schrijven aan de eenvormigheid van het soort werk voor 
iedereen. In de Vlaamse referentiegroep heeft bijvoorbeeld scholingsniveau een belangrijke 
invloed: hoe hoger geschoold hoe meer kans om een ‘gevarieerde’ job te hebben. In de sector 
van de textielverzorging werken laag- en hogergeschoolden in relatief dezelfde ‘jobs en is er 
geen significant verschil in taakvariatie tussen werknemers met een verschillend 
opleidingsniveau. 
 
In het onderzoek in de textielverzorgingssector is de invloed van de werkorganisatie in de 
analyse ‘dominant’ aanwezig. Wat rest aan significante (betekenisvolle) verbanden kan in 
meer belangrijke mate toegeschreven worden aan het werknemersprofiel. De niet-significante 
verbanden zijn een aanwijzing dat de arbeidsorganisatie hier een belangrijke verklarende 
factor is wanneer de scores afwijken van het Vlaamse referentiebestand. Zo zijn in het Vlaams 
referentiebestand alle kenmerken van het werknemersprofiel significant verbonden aan de 
belasting in de arbeidsomstandigheden namelijk de arbeidsinconveniënten: lawaai, zware 
lasten enz. Arbeidsorganisaties met hun specifieke arbeidsinconveniënten correleren met 
bepaalde werknemersprofielen. In de sector van de textielverzorging zijn de 
arbeidsomstandigheden voor de meeste werknemers dezelfde en is er enkel een significant 
verschil in arbeidsomstandigheden naar arbeidstijd. 
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In de overzichtstabel op de volgende bladzijde zijn er 2 kolommen met de correlaties tussen 
geslacht en werkbaar werk. De eerste kolom geeft de verschillen naar geslacht zonder 
rekening te houden met de grote verschillen in functies tussen man en vrouw. Mannen en 
vrouwen doen in de textielverzorgingssector meestal andere taken. Er zijn een aantal ‘typisch’ 
mannelijke functies zoals chauffeur en logistieke ondersteuning. Om de werkelijke 
genderverschillen te achterhalen moeten de verbanden gecontroleerd worden voor functie. Dat 
wil zeggen dat we het verband nagaan los van de functie – het verband wordt afzonderlijk 
nagegaan voor de verschillende functies. Als het verband wegvalt betekent dit dat niet het 
geslacht, maar de functie bepalend is voor de correlatie tussen geslacht en werkbaar werk. 
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Tabel 47 overzichtstabel van verbanden tussen werknemersprofiel en werkbaar werk 

   Geslacht 
Geslacht & 

Functie Leeftijd 
Opleiding 
voltooid Contract Arbeidstijd  

Psychische 
vermoeidheid Spearman's rho ,074(**) ,065(*) ,001 -,055(*) ,044 ,081(**) 

  Sign. (1-zijdig) ,003 ,016 ,478 ,020 ,053 ,001 

  N 1392 1075 1411 1382 1343 1366 
Welbevinden in 
het werk Spearman's rho ,032 ,044 -,102(**) ,052(*) ,060(*) ,072(**) 

  Sign. (1-zijdig) ,118 ,076 ,000 ,028 ,014 ,004 

 
W
e
r
k
b
a
a
r 

  N 1390 1075 1409 1380 1341 1365 

Werkdruk Spearman's rho ,068(**) ,055(*) -,068(**) ,065(**) ,048(*) ,075(**) 

  Sign. (1-zijdig) ,006 ,036 ,005 ,008 ,037 ,003 

  N 1395 1075 1411 1381 1405 1368 
Emotionele 
belasting Spearman's rho ,067(**) ,043 ,032 ,022 ,018 ,055(*) 

  Sign. (1-zijdig) ,006 ,080 ,118 ,206 ,245 ,021 

  N 1395 1075 1412 1383 1405 1370 

Taakvariatie Spearman's rho ,113(**) ,106(**) -,141(**) ,026 ,038 ,008 

  Sign. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,168 ,077 ,390 

  N 1385 1075 1402 1374 1397 1363 

Autonomie Spearman's rho ,157(**) ,122(**) -,105(**) -,008 ,022 ,022 

  Sign. (1-zijdig) ,000 ,000 ,000 ,383 ,211 ,206 

  N 1391 1075 1411 1381 1344 1365 
Ondersteuning 
directe leiding Spearman's rho ,027 ,036 -,006 ,001 ,072(**) ,038 

  Sign. (1-zijdig) ,152 ,119 ,417 ,483 ,004 ,080 

  N 1407 1075 1426 1396 1358 1379 
Arbeidsom-
standigheden Spearman's rho ,019 ,027 -,039 -,040 ,007 ,090(**) 

  Sign. (1-zijdig) ,235 ,186 ,070 ,070 ,393 ,000 

 
 
 
 
 
 
R
i
s
i
c
o
-
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
n 

  N 1404 1075 1424 1395 1356 1380 
Gezondheids-
klachten Spearman's rho ,141(**) ,139(**) -,014 -,026 ,057(*) ,011 

  Sign. (1-zijdig) ,000 ,000 ,302 ,170 ,019 ,339 

  N 1369 1075 1386 1354 1317 1345 

Ziekteverzuim Spearman's rho ,071(**) ,087(**) -,170(**) -,009 ,009 ,090(**) 

  Sign. (1-zijdig) ,003 ,002 ,000 ,371 ,372 ,000 

  N 1499 1075 1521 1489 1448 1471 

Verloopintentie Spearman's rho ,028 ,015 ,207(**) -,130(**) ,047(*) ,131(**) 

  Sign. (1-zijdig) ,143 ,311 ,000 ,000 ,036 ,000 

 
 
 
G
e
v
o
l
g
e
n 

  N 1493 1075 1515 1483 1445 1465 

**  Correlatie is significant op het ,01 niveau (1-zijdig). 
*  Correlatie is significant op het ,05 niveau (1-zijdig). 
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2 . 1 .  G e n d e r v e r s c h i l l e n  

Omdat de invloed van het geslacht vertekend kan worden door typische mannelijke of 
vrouwelijke functies, geven we hierna eerst een overzicht van de tewerkstelling naar functie en 
geslacht. 

Tabel 48 tewerkstelling naar functie en geslacht 

 Wat is uw geslacht? Totaal 
 Vrouw Man   
Leidinggevende 5,4% 8,0% 5,7% 
Chauffeur 1,7% 50,9% 9,0% 
Steriele afdeling 5,4% 1,3% 4,8% 
Uit- en ophangen van was 10,0%   8,5% 
Mangel 14,0% ,4% 11,9% 
Stoompop en/of stoomcabine 7,1% 1,3% 6,2% 
Persen en strijken 10,2% 1,8% 8,9% 
Droogtrommels en propere was sorteren 9,0% 16,4% 10,1% 
Verzamelen en inleggen van was 8,7% 2,2% 7,7% 
Vouwen van was 15,2% ,9% 13,1% 
Vuilgoed sorteren 7,6% 6,6% 7,5% 
Andere (logistiek en diverse) 5,9% 10,2% 6,5% 
Totaal 1289 226 1515 

 
In de textielverzorgingssector doen de meeste mannen een a-typische functie binnen deze 
sector. De meeste mannen zijn chauffeur (50,9%) en 10,2% werkt in logistieke diensten. De 
correlatie tussen geslacht en werkbaar werk (zie overzichtstabel op vorige bladzijde) neemt 
daarom soms af wanneer deze gecontroleerd wordt voor ‘functie’ of verdwijnt in het geval van 
emotionele belasting. Als de correlatie verdwijnt bij controle voor de functie betekent dit dat 
niet het geslacht, maar wel de functie verantwoordelijk is voor het significant (betekenisvol) 
verschil tussen arbeiders en arbeidsters in de textielverzorgingssector. 
 
2 . 1 . 1  P s y c h i s c h e  v e r m o e i d h e i d  

Tabel 49 psychische vermoeidheid naar geslacht 

 Niet problematisch Problematisch 
Vrouw 65,6% 34,4% 
Man 75,4% 24,6% 
Totaal 67,1% 32,9% 
Spearman Correlatie ,074, sign. ,003 N = 1392 
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Veel meer vrouwen dan mannen hebben problemen met de psychische vermoeidheid. 34,4% 
van de vrouwen in vergelijking met 24,6% van de mannen. Het verband blijft bestaan na 
controle voor functie. Mannen en vrouwen die dezelfde functie uitoefenen rapporteren toch 
een verschillend niveau van psychische vermoeidheid. De combinatie van werk en gezin die 
voor vrouwen meestal meer belastend is kan hier het verschil maken16. Gemiddeld genomen 
werken vrouwen – binnen- en buitenshuis samengenomen – meer dan mannen. Vrouwen in 
ons land besteden dagelijks gemiddeld 6 uur en 25 minuten aan betaalde arbeid en 
huishoudelijke taken, mannen slechts 5 uur 53 minuten17. 
 
2 . 1 . 2  W e l b e v i n d e n  i n  h e t  w e r k  

Tabel 50 welbevinden in het werk naar geslacht 

 Niet problematisch Problematisch 
Vrouw 71,9% 28,1% 
Man 75,8% 24,2% 
Totaal 72,4% 27,6% 
Niet sign. N= 1390 
 
Het welbevinden in het werk verschilt niet betekenisvol tussen mannen en vrouwen. 
 
2 . 1 . 3  W e r k d r u k  

Tabel 51 werkdruk naar geslacht 

 Niet problematisch Problematisch 
Vrouw 59,4% 40,6% 
Man 68,8% 31,2% 
Totaal 60,8% 39,2% 
Spearman Correlatie ,068, sign. ,006, N = 1395 
 
Bij de vrouwen hebben 9,4% meer problemen met de werkdruk dan bij de mannen. 
 

                                                           
 
17 http://statbel.fgov.be/press/fl056_nl.asp. en http://www.vub.ac.be/TOR/ TOR tijdsstudie VUB: in België 

besteedt een werkende vrouw gemiddeld bijna 4 uur per dag aan ‘huishoudelijk werk’, een werkende man 2u 
en een kwart. 
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2 . 1 . 4  E m o t i o n e l e  b e l a s t i n g  

Tabel 52 emotionele belasting naar geslacht 

 Niet problematisch Problematisch 
Vrouw 94,4% 5,6% 
Man 89,8% 10,2% 
Totaal 93,7% 6,3% 
Spearman Correlatie ,067, sign. ,006, N = 1395 
 
De emotionele belasting bij de mannelijke werknemers in de textielverzorgingssector ligt 
hoger. De vraag is echter of dit gelegen is aan het geslacht? Zijn mannen meer emotioneel 
belast omdat ze mannen zijn? Of kan het gelegen zijn aan de typisch mannelijke beroepen in 
de textielverzorgingssector? Als de correlatie gecontroleerd wordt voor functie (zie 4de kolom 
in overzichtstabel) dan verdwijnt het significant verband. De typisch mannelijke beroepen 
(chauffeurs & begeleiders, bedieners van de wasstraat & controlekamer, magazijniers & 
bedieners van heftrucks, technische ondersteuning en logistiek) zijn hiervan de oorzaak. Als 
de typisch mannelijke beroepen apart genomen en de correlatie binnen die groep werknemers 
(mannen en vrouwen) nagegaan wordt, dan verdwijnt het significante (betekenisvolle) verschil 
tussen mannen en vrouwen. 
 

Tabel 53 emotionele belasting voor de typisch mannelijke beroepen 

 Niet problematisch Problematisch 
Vrouw 92,7% 7,3% 
Man 89,6% 10,4% 
Totaal 91,1% 8,9% 
Niet sign. N = 315 (enkel de typisch mannelijke beroepen) 
 
Het verschil in emotionele belasting is dus meer beroeps- dan geslachtsgebonden. De typisch 
mannelijke beroepen zijn vooral contactberoepen, in dit geval contact met leveranciers en 
klanten. 
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2 . 1 . 5  T a a k v a r i a t i e  

Tabel 54 taakvariatie naar geslacht 

 Niet problematisch Problematisch 
Vrouw 43,9% 56,1% 
Man 59,7% 40,3% 
Totaal 46,2% 53,8% 
Spearman Correlatie ,113, sign. ,00, N = 1385 
 
Vrouwen in de textielverzorgingssector hebben significant (betekenisvol) minder taakvariatie in 
het werk. 
 
2 . 1 . 6  A u t o n o m i e  

Tabel 55 autonomie naar geslacht 

 Niet problematisch Problematisch 
Vrouw 53,2% 46,8% 
Man 74,9% 25,1% 
Totaal 56,5% 43,5% 
Spearman Correlatie ,157, sign. ,00, N = 1391 
 
De grotere taakvariatie gaat samen met meer autonomie. Bij de vrouwen in de 
textielverzorgingssector vinden we 22% meer werkneemsters in de probleemgroep dan bij de 
mannen. 
 
2 . 1 . 7  O n d e r s t e u n i n g  v a n  d e  l e i d i n g  

Tabel 56 ondersteuning van de leiding naar geslacht 

 Niet problematisch Problematisch 
Vrouw 79,6% 20,4% 
Man 82,6% 17,4% 
Totaal 80,0% 20,0% 
Niet sign. N = 1407 
 
De ondersteuning door leidinggevenden verschilt niet tussen vrouwelijke en mannelijke 
arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector. 
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2 . 1 . 8  A r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n  

Tabel 57 arbeidsomstandigheden naar geslacht 

 Niet problematisch Problematisch 
Vrouw 69,2% 30,8% 
Man 71,8% 28,2% 
Totaal 69,6% 30,4% 
Niet sign. N = 1404 
 
De arbeidsomstandigheden zijn zowel voor mannen als vrouwen voor +/- 30% problematisch 
belastend. 
 
2 . 1 . 9  G e z o n d h e i d s k l a c h t e n  

Het aantal gezondheidsklachten verschilt significant (betekenisvol) tussen mannen en 
vrouwen. 

Tabel 58 gezondheidsklachten naar geslacht 

 Maximum 1 klacht Twee of 3 klachten Vier of 5 klachten Zes of meer klachten 
Vrouw 21,7% 29,9% 27,8% 20,5% 
Man 41,6% 24,4% 20,1% 13,9% 
Total 24,8% 29,1% 26,7% 19,5% 
Spearman Correlatie ,141, sign. ,00, N = 1369 
 
Mannen hebben minder klachten dan vrouwen. 20,5% van de vrouwen heeft minstens 6 
klachten, tegenover 13,9% van de mannen. 
 
Een aantal specifieke klachten verschillen significant (betekenisvol) tussen mannen vrouwen. 
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Tabel 59 specifieke gezondheidsklachten naar geslacht 

 Vrouwen % Mannen % 
Rugpijn 56,4 50,0 

Maag en darmklachten 15,8 17,2 

Hoofdpijn 44,2 19,4 

Pijn in de borst of hartstreek 9,5 14,0 

Nek- of schouderpijnen 57,7 43,0 

Moeilijk in slaap kunnen komen 31,8 22,4 

Spierpijnen in de ledematen 53,8 42,9 

Aanslepende vermoeidheid 35,4 27,1 

Tintelingen/ verdoofd gevoel in de ledematen 23,9 19,7 

Een onrustige of gestoorde slaap 40,2 30,9 

Moedeloosheid, depressiviteit 20,0 16,2 

 
Vrouwen hebben significant (betekenisvol) meer hoofdpijn (corr.,180), nek- of schouderpijnen 
(corr.,105), moeilijk in slaap kunnen komen (corr.,073), spierpijnen in de ledematen 
(corr.,079), aanslepende vermoeidheid (corr.,062) en een onrustige of gestoorde slaap 
(corr.,068). 
 
Mannen hebben significant (betekenisvol) meer pijn in de borst of hartstreek (corr.,053). 
 
Er is geen genderverschil voor rugpijn, maag en darmklachten, tintelingen/verdoofd gevoel in 
de ledematen, moedeloosheid of depressiviteit. 
 
2 . 1 . 1 0  W e r k v e r z u i m  

Het werkverzuim is gemeten met de vraag ‘Hoeveel dagen bleef u in de afgelopen 12 
maanden thuis wegens ziekte of ongeval?’ 

Tabel 60 werkverzuim naar geslacht 

 Geen enkele dag Minder dan 10 dagen Meer dan 10 dagen 
Vrouw 41,2% 38,7% 20,1% 
Man 50,9% 33,9% 15,2% 
Totaal 42,6% 38,0% 19,3% 
Cramer's V ,072 sign. ,021 N = 1499 
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Vrouwen zijn significant (betekenisvol) meer afwezig wegens ziekte of ongeval18. 
 
2 . 1 . 1 1  V e r l o o p i n t e n t i e  

De verloopintentie is gemeten met de vraag ‘Hoe dikwijls heeft u in de afgelopen 12 maanden 
overwogen elders werk te zoeken?’ 

Tabel 61 verloopintentie naar geslacht 

 Regelmatig Af en toe Nooit Totaal 
Vrouw 12,5% 26,3% 61,1% 100,0% 
Man 12,0% 31,6% 56,4% 100,0% 
Totaal 12,5% 27,1% 60,4% 100,0% 
Niet sign. N = 1493 
 
Het verschil in verloopintentie is niet significant (betekenisvol). 
 

2 . 2 .  L e e f t i j d  

2 . 2 . 1  P s y c h i s c h e  v e r m o e i d h e i d  

Tabel 62 psychische vermoeidheid naar leeftijd 

 Niet problematisch Problematisch 
Jonger dan 25 jaar 68,0% 32,0% 
Van 25 tot 29 jaar 68,2% 31,8% 
Van 30 tot 34 jaar 69,7% 30,3% 
Van 35 tot 39 jaar 65,6% 34,4% 
Van 40 tot 44 jaar 62,4% 37,6% 
Van 45 tot 49 jaar 69,2% 30,8% 
Van 50 tot 54 jaar 65,4% 34,6% 
55 jaar of ouder 73,5% 26,5% 
Totaal 67,1% 32,9% 
Niet sign. N = 1411 
 
Voor de leeftijd is er enkel een betekenisvol verschil voor de leeftijdsgroep 40 tot 44 waar 
37,6% van de werknemers ernstige problemen heeft met psychische vermoeidheid. Bij de 
hoger leeftijdsgroepen neemt het probleem af.  
 

                                                           
18  Recente cijfers van SD Works tonen eenzelfde patroon voor de Vlaamse werknemers algemeen. 

http://www.sd.be/ Ziekteverzuim in België daalt voor het eerst in 3 jaar (01/03/2005) 
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Dit is te verklaren door het groter aantal werknemers dat parttime werkt en door het healthy 
worker fenomeen19. De helft van de 50plussers werkt deeltijds en wie vroegtijdig stopt doet dat 
dikwijls om gezondheidsredenen. 
 
2 . 2 . 2  W e l b e v i n d e n  i n  h e t  w e r k  

Tabel 63 welbevinden in het werk naar leeftijd 

 Niet problematisch Problematisch 
Jonger dan 25 jaar 66,9% 33,1% 
Van 25 tot 29 jaar 69,8% 30,2% 
Van 30 tot 34 jaar 69,3% 30,7% 
Van 35 tot 39 jaar 68,9% 31,1% 
Van 40 tot 44 jaar 71,3% 28,7% 
Van 45 tot 49 jaar 77,5% 22,5% 
Van 50 tot 54 jaar 76,9% 23,1% 
55 jaar of ouder 87,4% 12,6% 
Totaal 72,7% 27,3% 
Spearman Correlatie ,102, sign. ,00, N = 1409 
 
Het welbevinden in het werk neemt significant (betekenisvol) toe met de leeftijd. 
 
2 . 2 . 3  W e r k d r u k  

Tabel 64 werkdruk naar leeftijd 

 Niet problematisch Problematisch 
Jonger dan 25 jaar 66,1% 33,9% 
Van 25 tot 29 jaar 55,7% 44,3% 
Van 30 tot 34 jaar 57,5% 42,5% 
Van 35 tot 39 jaar 56,5% 43,5% 
Van 40 tot 44 jaar 55,5% 44,5% 
Van 45 tot 49 jaar 66,8% 33,2% 
Van 50 tot 54 jaar 68,2% 31,8% 
55 jaar of ouder 72,8% 27,2% 
Totaal 61,0% 39,0% 
Spearman Correlatie ,068, sign. ,005, N = 1411 
 

                                                           
19  Het healthy workers fenomeen verwijst naar het feit dat van de groep ouderen (45+ers) alleen de meest 

gezonde blijven werken. 
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Voor heel jonge werknemers en voor werknemers boven de 45 is de werkdruk duidelijk minder 
problematisch. 
 
2 . 2 . 4  E m o t i o n e l e  b e l a s t i n g  

Tabel 65 emotionele belasting naar leeftijd 

 Niet problematisch Problematisch 
Jonger dan 25 jaar 95,1% 4,9% 
Van 25 tot 29 jaar 92,0% 8,0% 
Van 30 tot 34 jaar 94,9% 5,1% 
Van 35 tot 39 jaar 95,1% 4,9% 
Van 40 tot 44 jaar 92,5% 7,5% 
Van 45 tot 49 jaar 95,5% 4,5% 
Van 50 tot 54 jaar 92,2% 7,8% 
55 jaar of ouder 89,1% 10,9% 
Totaal 93,6% 6,4% 
Niet sign. N = 1412 
 
De emotionele belasting verschilt niet naar leeftijd. 
 
2 . 2 . 5  T a a k v a r i a t i e  

Tabel 66 taakvariatie naar leeftijd 

 Niet problematisch Problematisch 
Jonger dan 25 jaar 30,6% 69,4% 
Van 25 tot 29 jaar 39,1% 60,9% 
Van 30 tot 34 jaar 39,8% 60,2% 
Van 35 tot 39 jaar 42,4% 57,6% 
Van 40 tot 44 jaar 52,4% 47,6% 
Van 45 tot 49 jaar 54,3% 45,7% 
Van 50 tot 54 jaar 52,6% 47,4% 
55 jaar of ouder 52,7% 47,3% 
Totaal 46,1% 53,9% 
Spearman Correlatie ,141, sign. ,00, N = 1402 
 
Vanaf 40 jaar is de taakvariatie significant (betekenisvol) minder problematisch. Vooral bij de 
jonge werkneemsters is de taakvariatie problematisch, 60% of meer heeft problemen met de 
taakvariatie. 
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2 . 2 . 6  A u t o n o m i e  

Tabel 67 autonomie naar leeftijd 

 Niet problematisch Problematisch 
Jonger dan 25 jaar 46,3% 53,7% 
Van 25 tot 29 jaar 53,8% 46,2% 
Van 30 tot 34 jaar 54,4% 45,6% 
Van 35 tot 39 jaar 52,5% 47,5% 
Van 40 tot 44 jaar 56,5% 43,5% 
Van 45 tot 49 jaar 65,7% 34,3% 
Van 50 tot 54 jaar 59,7% 40,3% 
55 jaar of ouder 68,7% 31,3% 
Totaal 56,9% 43,1% 
Spearman Correlatie ,105, sign. ,00, N = 1411 
 
De autonomie neemt significant (betekenisvol) toe met de leeftijd, maar blijft beperkt. 
 
2 . 2 . 7  O n d e r s t e u n i n g  v a n  d e  l e i d i n g  

Tabel 68 ondersteuning van de leiding naar leeftijd 

 Niet problematisch Problematisch 
Jonger dan 25 jaar 86,2% 13,8% 
Van 25 tot 29 jaar 74,6% 25,4% 
Van 30 tot 34 jaar 79,4% 20,6% 
Van 35 tot 39 jaar 81,7% 18,3% 
Van 40 tot 44 jaar 77,3% 22,7% 
Van 45 tot 49 jaar 79,4% 20,6% 
Van 50 tot 54 jaar 79,9% 20,1% 
55 jaar of ouder 86,0% 14,0% 
Totaal 80,0% 20,0% 
Niet sign. N = 1426 
 
Er zit geen significant (betekenisvol) patroon in de verschillen naar leeftijd voor wat betreft de 
ondersteuning door leidinggevenden. 
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2 . 2 . 8  A r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n  

Tabel 69 arbeidsomstandigheden naar leeftijd 

 Niet problematisch Problematisch 
Jonger dan 25 jaar 69,9% 30,1% 
Van 25 tot 29 jaar 71,6% 28,4% 
Van 30 tot 34 jaar 64,4% 35,6% 
Van 35 tot 39 jaar 72,9% 27,1% 
Van 40 tot 44 jaar 63,7% 36,3% 
Van 45 tot 49 jaar 71,4% 28,6% 
Van 50 tot 54 jaar 74,2% 25,8% 
55 jaar of ouder 78,7% 21,3% 
Totaal 69,8% 30,2% 
Niet sign. N = 1424 
 
De arbeidsomstandigheden verschillen niet significant (betekenisvol) naar leeftijd. 
 
2 . 2 . 9  G e z o n d h e i d s k l a c h t e n  

Het aantal gezondheidsklachten verschilt niet significant (betekenisvol) voor de leeftijd. 

Tabel 70 gezondheidsklachten naar leeftijd 

 Max. 1 klacht Twee of 3 klachten Vier of 5 klachten Zes of meer klachten 
Jonger dan 25 jaar 24,4% 29,4% 25,2% 21,0% 
Van 25 tot 29 jaar 25,8% 30,6% 24,2% 19,4% 
Van 30 tot 34 jaar 23,0% 28,6% 31,0% 17,4% 
Van 35 tot 39 jaar 26,6% 26,1% 28,0% 19,3% 
Van 40 tot 44 jaar 22,8% 31,0% 22,8% 23,5% 
Van 45 tot 49 jaar 26,9% 31,6% 23,3% 18,1% 
Van 50 tot 54 jaar 20,8% 27,9% 29,9% 21,4% 
55 jaar of ouder 33,0% 25,8% 29,9% 11,3% 
Totaal 24,9% 29,1% 26,6% 19,5% 
Niet sign. N = 1386 
 
Pijn in de borst of hartstreek, rugpijn en nek- of schouderpijnen en moedeloosheid of 
depressiviteit verschillen niet naar leeftijd. De andere gezondheidsklachten wel. 
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Tabel 71 spierpijnen in armen of benen naar leeftijd 

 Nee Ja 
Jonger dan 25 jaar 50,4% 49,6% 
Van 25 tot 29 jaar 48,6% 51,4% 
Van 30 tot 34 jaar 50,0% 50,0% 
Van 35 tot 39 jaar 54,9% 45,1% 
Van 40 tot 44 jaar 49,0% 51,0% 
Van 45 tot 49 jaar 44,9% 55,1% 
Van 50 tot 54 jaar 36,8% 63,2% 
55 jaar of ouder 46,8% 53,2% 
Totaal 48,0% 52,0% 
Spearman Correlatie ,063, sign. ,014, N = 1505 
 
Spierpijnen in armen en benen zijn vooral voor 45-plussers een probleem, maar ook veel 25-
34-jarigen hebben veel klachten van spierpijnen. 
 

Tabel 72 aanslepende vermoeidheid naar leeftijd 

 Nee Ja 
Jonger dan 25 jaar 61,3% 38,7% 
Van 25 tot 29 jaar 56,5% 43,5% 
Van 30 tot 34 jaar 63,3% 36,7% 
Van 35 tot 39 jaar 65,5% 34,5% 
Van 40 tot 44 jaar 62,9% 37,1% 
Van 45 tot 49 jaar 72,0% 28,0% 
Van 50 tot 54 jaar 70,8% 29,2% 
55 jaar of ouder 78,3% 21,7% 
Totaal 65,9% 34,1% 
Spearman Correlatie ,102, sign. ,00, N = 1494 
 
Aanslepende vermoeidheid is vooral voor werknemers van 25 tot 29 jaar problematisch. 
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Tabel 73 tintelingen of verdoofd gevoel in armen of benen naar leeftijd 

 Nee Ja 
Jonger dan 25 jaar 87,2% 12,8% 
Van 25 tot 29 jaar 83,3% 16,7% 
Van 30 tot 34 jaar 85,5% 14,5% 
Van 35 tot 39 jaar 77,5% 22,5% 
Van 40 tot 44 jaar 74,1% 25,9% 
Van 45 tot 49 jaar 68,9% 31,1% 
Van 50 tot 54 jaar 65,9% 34,1% 
55 jaar of ouder 78,7% 21,3% 
Totaal 77,0% 23,0% 
Spearman Correlatie ,139, sign. ,00, N = 1493 
 
Tintelingen of een verdoofd gevoel in de ledematen neemt significant (betekenisvol) toe met 
de leeftijd. 
 

Tabel 74 maag- en darmklachten naar leeftijd 

 Nee Ja 
Jonger dan 25 jaar 84,3% 15,7% 
Van 25 tot 29 jaar 79,1% 20,9% 
Van 30 tot 34 jaar 80,0% 20,0% 
Van 35 tot 39 jaar 80,7% 19,3% 
Van 40 tot 44 jaar 85,2% 14,8% 
Van 45 tot 49 jaar 85,4% 14,6% 
Van 50 tot 54 jaar 91,3% 8,7% 
55 jaar of ouder 88,6% 11,4% 
Totaal 84,0% 16,0% 
Spearman Correlatie ,084, sign. ,00, N = 1497 
 
Maag- en darmklachten zijn vooral voor 25-40jarigen een probleem. 
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Tabel 75 hoofdpijn naar leeftijd 

 Nee Ja 
Jonger dan 25 jaar 52,4% 47,6% 
Van 25 tot 29 jaar 51,4% 48,6% 
Van 30 tot 34 jaar 52,2% 47,8% 
Van 35 tot 39 jaar 53,8% 46,2% 
Van 40 tot 44 jaar 60,5% 39,5% 
Van 45 tot 49 jaar 66,0% 34,0% 
Van 50 tot 54 jaar 67,6% 32,4% 
55 jaar of ouder 77,4% 22,6% 
Totaal 59,5% 40,5% 
Spearman Correlatie ,148, sign. ,00, N = 1502 
 
Hoofdpijn is vooral tot 40 jaar een probleem, daarna neemt het af. 
 

Tabel 76 inslaapproblemen naar leeftijd 

 Nee Ja 
Jonger dan 25 jaar 74,2% 25,8% 
Van 25 tot 29 jaar 74,5% 25,5% 
Van 30 tot 34 jaar 73,0% 27,0% 
Van 35 tot 39 jaar 71,2% 28,8% 
Van 40 tot 44 jaar 68,9% 31,1% 
Van 45 tot 49 jaar 70,9% 29,1% 
Van 50 tot 54 jaar 60,1% 39,9% 
55 jaar of ouder 64,2% 35,8% 
Totaal 69,8% 30,2% 
Spearman Correlatie ,080, sign. ,00, N = 1501 
 
Inslaapproblemen nemen toe met de leeftijd, vooral 50+ers krijgen er problemen mee. 
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Tabel 77 onrustige of gestoorde slaap naar leeftijd 

 Nee Ja 
Jonger dan 25 jaar 72,8% 27,2% 
Van 25 tot 29 jaar 70,3% 29,7% 
Van 30 tot 34 jaar 67,4% 32,6% 
Van 35 tot 39 jaar 60,5% 39,5% 
Van 40 tot 44 jaar 58,2% 41,8% 
Van 45 tot 49 jaar 58,2% 41,8% 
Van 50 tot 54 jaar 48,8% 51,2% 
55 jaar of ouder 59,8% 40,2% 
Totaal 61,3% 38,7% 
Spearman Correlatie ,122, sign. ,00, N = 1500 
 
Jongeren hebben minder last van een onrustige of gestoorde slaap. Tot 34 jaar heeft 
maximum 1/3 er last van. Van de 50 tot 54 jarigen hebben 51,2% een onrustige of gestoorde 
slaap. 
 
2 . 2 . 1 0  W e r k v e r z u i m  

Vraag: Hoeveel dagen bleef u in de afgelopen 12 maanden thuis wegens ziekte of ongeval? 

Tabel 78 werkverzuim naar leeftijd 

 Geen enkele dag Minder dan 10 dagen Meer dan 10 dagen 
Jonger dan 25 jaar 19,7% 61,4% 18,9% 
Van 25 tot 29 jaar 21,1% 56,3% 22,5% 
Van 30 tot 34 jaar 37,4% 45,2% 17,4% 
Van 35 tot 39 jaar 43,4% 41,3% 15,3% 
Van 40 tot 44 jaar 45,1% 32,2% 22,7% 
Van 45 tot 49 jaar 53,0% 28,8% 18,1% 
Van 50 tot 54 jaar 50,9% 26,3% 22,9% 
55 jaar of ouder 64,9% 18,9% 16,2% 
Totaal 42,5% 38,1% 19,3% 

Spearman Correlatie ,170, sign. ,00, N = 1521 
 
Er is een duidelijk verband tussen leeftijd en werkverzuim. Het verschil zit niet in langdurige 
afwezigheden, maar in kortstondige. Bij de jongeren (< 30 jaar) is amper 20% geen enkele dag 
afwezig geweest, bij de 45plussers is meer dan 50% geen enkele dag afwezig geweest. 
 
Voor de verschillen kunnen er verschillende verklaringen zijn en wellicht is het een combinatie 
van verschillende factoren. Oudere werknemers zijn meer ‘betrokken’ bij het bedrijf (zie 
welbevinden op het werk 1.2.).  
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Jongere werknemers hebben veelal een kinderlast, waardoor men soms onverwacht door 
ziekte van een kind thuis moet blijven. Uit de cijfers blijkt dat deeltijdsen (zie 2.4.) minder 
dagen afwezig zijn, wellicht kunnen die onverwachte situaties beter opvangen. Al kan het 
natuurlijk ook dat door de zwaardere belasting voltijdsen meer ziek zijn. Tenslotte hebben ze 
ook meer kans om tijdens de werktijd ziek te zijn. 
 
2 . 2 . 1 1  V e r l o o p i n t e n t i e  

Vraag: Hoe dikwijls heeft u in de afgelopen 12 maanden overwogen elders werk te zoeken? 

Tabel 79 verloopintentie naar leeftijd 

 Regelmatig Af en toe Nooit 
Jonger dan 25 jaar 17,5% 34,9% 47,6% 
Van 25 tot 29 jaar 17,7% 34,0% 48,2% 
Van 30 tot 34 jaar 13,4% 32,1% 54,5% 
Van 35 tot 39 jaar 13,6% 30,5% 55,9% 
Van 40 tot 44 jaar 15,4% 26,2% 58,4% 
Van 45 tot 49 jaar 7,8% 24,9% 67,3% 
Van 50 tot 54 jaar 6,9% 20,0% 73,1% 
55 jaar of ouder 2,7% 9,1% 88,2% 
Totaal 12,2% 27,1% 60,7% 
Spearman Correlatie ,207, sign. ,00, N = 1515 
 
Jongeren kijken significant (betekenisvol) meer uit naar een andere job. Van de jongeren 
beneden de 30 jaar kijken 17% regelmatig en 34% af en toe uit naar een andere job, van de 
45+ers is dat telkens minstens 10% minder. Hoe ouder men wordt, hoe meer werknemers 
nooit uitkijken naar een andere job. 
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2 . 3 .  O p l e i d i n g s n i v e a u  

2 . 3 . 1  P s y c h i s c h e  v e r m o e i d h e i d  

Tabel 80 psychische vermoeidheid naar opleidingsniveau 

 N Niet problematisch Problematisch 
Lager onderwijs 135 64,4% 35,6% 
Lager secundair niet gespecificeerd 133 66,2% 33,8% 
Lager secundair beroepsonderwijs 244 63,1% 36,9% 
Lager secundair technisch onderwijs 76 67,1% 32,9% 
Lager algemeen secundair onderwijs 39 71,8% 28,2% 
Hoger secundair niet gespecificeerd 32 65,6% 34,4% 
Hoger secundair beroepsonderwijs 408 65,4% 34,6% 
Hoger secundair technisch onderwijs 190 72,1% 27,9% 
Hoger algemeen secundair onderwijs 70 72,9% 27,1% 
Hoger onderwijs 55 74,5% 25,5% 
Totaal 1382 66,9% 33,1% 
Spearman Correlatie ,055, sign. ,02, N = 1382 
 
Hoe hoger de werknemers geschoold zijn, hoe kleiner de kans om problematisch psychisch 
vermoeid te zijn. 
 
2 . 3 . 2  W e l b e v i n d e n  i n  h e t  w e r k  

Tabel 81 welbevinden in het werk naar opleidingsniveau 

 N Niet problematisch Problematisch 
Lager onderwijs 137 74,5% 25,5% 
Lager secundair niet gespecificeerd 134 78,4% 21,6% 
Lager secundair beroepsonderwijs 242 75,6% 24,4% 
Lager secundair technisch onderwijs 75 66,7% 33,3% 
Lager algemeen secundair onderwijs 40 82,5% 17,5% 
Hoger secundair niet gespecificeerd 32 68,8% 31,3% 
Hoger secundair beroepsonderwijs 407 70,5% 29,5% 
Hoger secundair technisch onderwijs 189 73,0% 27,0% 
Hoger algemeen secundair onderwijs 70 61,4% 38,6% 
Hoger onderwijs 54 74,1% 25,9% 
Totaal 1380 72,7% 27,3% 
Spearman Correlatie ,052, sign. ,028, N = 1380 
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Er is een significant (betekenisvol) verband tussen opleidingsniveau en welbevinden. Er zijn 
opmerkelijke verschillen tussen werknemers met een hoger secundair onderwijs en 
werknemers met enkel lager of lager secundair onderwijs. Werknemers met een hoger 
secundaire opleiding voelen zich minder betrokken of gemotiveerd dan werknemers met 
maximaal lager secundair onderwijs (met uitzondering van de richting lager secundair 
technisch waar 1/3 problematisch scoort). Werknemers met hoger onderwijs scoren gemiddeld 
op welbevinden. 
 
2 . 3 . 3  W e r k d r u k  

Tabel 82 werkdruk naar opleidingsniveau 

 N Niet problematisch Problematisch 
Lager onderwijs 136 66,9% 33,1% 
Lager secundair niet gespecificeerd 133 66,2% 33,8% 
Lager secundair beroepsonderwijs 250 62,4% 37,6% 
Lager secundair technisch onderwijs 73 64,4% 35,6% 
Lager algemeen secundair onderwijs 38 76,3% 23,7% 
Hoger secundair niet gespecificeerd 31 58,1% 41,9% 
Hoger secundair beroepsonderwijs 411 55,7% 44,3% 
Hoger secundair technisch onderwijs 185 59,5% 40,5% 
Hoger algemeen secundair onderwijs 70 64,3% 35,7% 
Hoger onderwijs 54 51,9% 48,1% 
Totaal 1381 60,9% 39,1% 
Spearman Correlatie ,065, sign. ,008, N = 1381 
 
Hoe hoger geschoold, hoe groter de problemen met de werkdruk. 
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2 . 3 . 4  E m o t i o n e l e  b e l a s t i n g  

Tabel 83 emotionele belasting naar opleidingsniveau 

 N Niet problematisch Problematisch 
Lager onderwijs 138 93,5% 6,5% 
Lager secundair niet gespecificeerd 133 96,2% 3,8% 
Lager secundair beroepsonderwijs 248 93,5% 6,5% 
Lager secundair technisch onderwijs 73 91,8% 8,2% 
Lager algemeen secundair onderwijs 37 89,2% 10,8% 
Hoger secundair niet gespecificeerd 32 84,4% 15,6% 
Hoger secundair beroepsonderwijs 411 95,4% 4,6% 
Hoger secundair technisch onderwijs 188 92,6% 7,4% 
Hoger algemeen secundair onderwijs 69 95,7% 4,3% 
Hoger onderwijs 54 85,2% 14,8% 
Totaal 1383 93,6% 6,4% 
Niet sign. N = 1383 
 
De emotionele belasting is niet verschillend naar opleidingsniveau. 
 
2 . 3 . 5  T a a k v a r i a t i e  

Tabel 84 taakvariatie naar opleidingsniveau 

 N Niet problematisch Problematisch 
Lager onderwijs 134 42,5% 57,5% 
Lager secundair niet gespecificeerd 131 54,2% 45,8% 
Lager secundair beroepsonderwijs 249 48,6% 51,4% 
Lager secundair technisch onderwijs 75 48,0% 52,0% 
Lager algemeen secundair onderwijs 38 55,3% 44,7% 
Hoger secundair niet gespecificeerd 33 45,5% 54,5% 
Hoger secundair beroepsonderwijs 404 42,1% 57,9% 
Hoger secundair technisch onderwijs 187 50,3% 49,7% 
Hoger algemeen secundair onderwijs 68 33,8% 66,2% 
Hoger onderwijs 55 50,9% 49,1% 
Totaal 1374 46,3% 53,7% 
Niet sign. N = 1374 
 
Werknemers met verschillende opleidingsniveaus verschillen niet in taakvariatie. 
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2 . 3 . 6  A u t o n o m i e  

Tabel 85 autonomie naar opleidingsniveau 

 N Niet problematisch Problematisch 
Lager onderwijs 132 56,1% 43,9% 
Lager secundair niet gespecificeerd 135 58,5% 41,5% 
Lager secundair beroepsonderwijs 245 58,8% 41,2% 
Lager secundair technisch onderwijs 77 61,0% 39,0% 
Lager algemeen secundair onderwijs 39 61,5% 38,5% 
Hoger secundair niet gespecificeerd 31 54,8% 45,2% 
Hoger secundair beroepsonderwijs 408 51,5% 48,5% 
Hoger secundair technisch onderwijs 191 64,4% 35,6% 
Hoger algemeen secundair onderwijs 69 52,2% 47,8% 
Hoger onderwijs 54 66,7% 33,3% 
Totaal 1381 57,2% 42,8% 
Niet sign. N = 1381 
 
De autonomie verschilt niet naar opleidingsniveau. 
 
2 . 3 . 7  O n d e r s t e u n i n g  v a n  d e  l e i d i n g  

Tabel 86 ondersteuning van de leiding naar opleidingsniveau 

 N Niet problematisch Problematisch 
Lager onderwijs 133 77,4% 22,6% 
Lager secundair niet gespecificeerd 138 84,1% 15,9% 
Lager secundair beroepsonderwijs 246 78,9% 21,1% 
Lager secundair technisch onderwijs 79 79,7% 20,3% 
Lager algemeen secundair onderwijs 39 84,6% 15,4% 
Hoger secundair niet gespecificeerd 31 87,1% 12,9% 
Hoger secundair beroepsonderwijs 412 79,6% 20,4% 
Hoger secundair technisch onderwijs 196 83,2% 16,8% 
Hoger algemeen secundair onderwijs 67 76,1% 23,9% 
Hoger onderwijs 55 76,4% 23,6% 
Totaal 1396 80,2% 19,8% 
Niet sign. N = 1396 
 
De ondersteuning door leidinggevenden verschilt niet naar opleidingsniveau van de 
werknemers. 
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2 . 3 . 8  A r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n  

Tabel 87 arbeidsomstandigheden naar opleidingsniveau 

 N Niet problematisch Problematisch 
Lager onderwijs 136 60,3% 39,7% 
Lager secundair niet gespecificeerd 132 68,9% 31,1% 
Lager secundair beroepsonderwijs 256 70,7% 29,3% 
Lager secundair technisch onderwijs 75 77,3% 22,7% 
Lager algemeen secundair onderwijs 40 82,5% 17,5% 
Hoger secundair niet gespecificeerd 28 78,6% 21,4% 
Hoger secundair beroepsonderwijs 414 66,2% 33,8% 
Hoger secundair technisch onderwijs 191 75,4% 24,6% 
Hoger algemeen secundair onderwijs 67 68,7% 31,3% 
Hoger onderwijs 56 73,2% 26,8% 
Totaal 1395 69,7% 30,3% 
Niet sign. N = 1395 
 
De werkomstandigheden verschillen niet naar opleidingsniveau van de werknemer. 
 
2 . 3 . 9  G e z o n d h e i d s k l a c h t e n  

Er zijn naar opleidingsniveau geen verschillen in de meeste gezondheidsklachten: pijn in de 
borst of hartstreek, rugpijn en nek- of schouderpijnen en moedeloosheid of depressiviteit, 
hoofdpijn, nek- of schouderpijnen, spierpijnen in de ledematen, aanslepende vermoeidheid, 
maag en darmklachten. 
 
Werknemers van verschillende opleidingsniveaus verschillen wel in gezondheidsklachten wat 
betreft tintelingen/verdoofd gevoel in de ledematen, moeilijk in slaap kunnen komen en een 
onrustige of gestoorde slaap. Hoe hoger de mensen opgeleid zijn, hoe minder klachten ze 
hebben. Als deze relatie gecontroleerd wordt voor leeftijd – hoe hoger opgeleid, hoe jonger de 
werknemers – dan verdwijnt het verband. 
 
2 . 3 . 1 0  W e r k v e r z u i m  

Vraag: Hoeveel dagen bleef u in de afgelopen 12 maanden thuis wegens ziekte of ongeval? 
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Tabel 88 werkverzuim naar opleidingsniveau 

 Geen enkele dag Minder dan 10 dagen Meer dan 10 dagen 
Lager onderwijs 47,3% 32,0% 20,7% 
Lager secundair niet gespecificeerd 45,7% 34,4% 19,9% 
Lager secundair beroepsonderwijs 43,4% 34,0% 22,6% 
Lager secundair technisch onderwijs 50,6% 27,7% 21,7% 
Lager algemeen secundair onderwijs 40,5% 31,0% 28,6% 
Hoger secundair niet gespecificeerd 41,2% 35,3% 23,5% 
Hoger secundair beroepsonderwijs 35,8% 44,7% 19,5% 
Hoger secundair technisch onderwijs 49,5% 35,4% 15,2% 
Hoger algemeen secundair onderwijs 40,3% 47,2% 12,5% 
Hoger onderwijs 43,1% 48,3% 8,6% 
Totaal 42,7% 37,9% 19,3% 
Niet sign. N = 1489 
 
Het werkverzuim verschilt niet significant (betekenisvol) naar opleidingsniveau. 
 
2 . 3 . 1 1  V e r l o o p i n t e n t i e  

Vraag: Hoe dikwijls heeft u in de afgelopen 12 maanden overwogen elders werk te zoeken? 

Tabel 89 verloopintentie naar opleidingsniveau 

 Regelmatig Af en toe Nooit 
Lager onderwijs 7,4% 18,8% 73,8% 
Lager secundair niet gespecificeerd 7,9% 21,1% 71,1% 
Lager secundair beroepsonderwijs 11,3% 27,2% 61,5% 
Lager secundair technisch onderwijs 12,0% 24,1% 63,9% 
Lager algemeen secundair onderwijs 11,9% 28,6% 59,5% 
Hoger secundair niet gespecificeerd 11,4% 25,7% 62,9% 
Hoger secundair beroepsonderwijs 14,9% 30,9% 54,2% 
Hoger secundair technisch onderwijs 12,1% 28,6% 59,3% 
Hoger algemeen secundair onderwijs 17,1% 31,4% 51,4% 
Hoger onderwijs 19,0% 34,5% 46,6% 
Totaal 12,3% 27,3% 60,4% 
Spearman Correlatie ,130, sign. ,00, N = 1483 
 
Hoe hoger opgeleid hoe groter de verloopintentie. 
 

2 . 4 .  C o n t r a c te n  

95% van de arbeidsters in de textielverzorgingssector hebben een vast contract. 
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2 . 4 . 1  P s y c h i s c h e  v e r m o e i d h e i d  

Tabel 90 psychische vermoeidheid naar contract 

 Niet problematisch Problematisch 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 65,9% 34,1% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, …) 75,4% 24,6% 
Totaal 66,4% 33,6% 
Niet sign. N = 1343 
 
Werknemers met een tijdelijk contract verschillen niet significant (betekenisvol) in psychische 
oververmoeidheid. 
 
2 . 4 . 2  W e l b e v i n d e n  i n  h e t  w e r k  

Tabel 91 welbevinden in het werk naar contract 

 Niet problematisch Problematisch 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 71,9% 28,1% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, …) 84,1% 15,9% 
Totaal 72,6% 27,4% 
Spearman Correlatie ,060, sign. ,014, N = 1341 
 
Het welbevinden in het werk is duidelijk veel groter bij werknemers met een tijdelijk contract. 
 
2 . 4 . 3  W e r k d r u k  

Tabel 92 werkdruk naar contract 

 Niet problematisch Problematisch 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 60,2% 39,8% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, …) 71,0% 29,0% 
Totaal 60,7% 39,3% 
Spearman Correlatie ,048, sign. ,037, N = 1405 
 
Werknemers met tijdelijk werk hebben significant (betekenisvol) minder problemen met de 
werkdruk. 
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2 . 4 . 4  E m o t i o n e l e  b e l a s t i n g  

Tabel 93 emotionele belasting naar contract 

 Niet problematisch Problematisch 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 93,5% 6,5% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, …) 95,6% 4,4% 
Totaal 93,6% 6,4% 
Niet sign. N = 1405 
 
De emotionele belasting verschilt niet tussen werknemers die vast werk hebben en 
werknemers die tijdelijk werk hebben. 
 
2 . 4 . 5  T a a k v a r i a t i e  

Tabel 94 taakvariatie naar contract 

 Niet problematisch Problematisch 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 46,5% 53,5% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, …) 37,7% 62,3% 
Totaal 46,0% 54,0% 
Niet sign. N = 1397 
 
Er is geen significant (betekenisvol) verschil in de taakvariatie tussen mensen met vast werk 
en mensen met tijdelijk werk. 
 
2 . 4 . 6  A u t o n o m i e  

Tabel 95 autonomie naar contract 

 Niet problematisch Problematisch 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 56,4% 43,6% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, …) 51,5% 48,5% 
Totaal 56,2% 43,8% 
Niet sign. N = 1344 
 
De autonomie verschilt niet significant (betekenisvol) wanneer het gaat om vast of tijdelijk 
werk. 
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2 . 4 . 7  O n d e r s t e u n i n g  v a n  d e  l e i d i n g  

Tabel 96 ondersteuning van de leiding naar contract 

 Niet problematisch Problematisch 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 79,2% 20,8% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, …) 92,5% 7,5% 
Totaal 79,9% 20,1% 
Spearman Correlatie ,072, sign. ,004, N = 1358 
 
Vaste werknemers worden duidelijk minder goed ondersteund door de leidinggevenden. 
 
2 . 4 . 8  A r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n  

Tabel 97 arbeidsomstandigheden naar contract 

 Niet problematisch Problematisch 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 69,8% 30,2% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, …) 68,3% 31,7% 
Totaal 69,8% 30,2% 
Niet sign. N = 1356 
 
De arbeidsomstandigheden verschillen niet significant (betekenisvol) tussen werknemers met 
een vast contract en deze met een tijdelijk contract. 
 
2 . 4 . 9  G e z o n d h e i d s k l a c h t e n  

Het aantal gezondheidsklachten verschilt significant (betekenisvol) tussen werknemers met 
een vast contract en werknemers met een tijdelijk contract. 

Tabel 98 gezondheidsklachten naar contract 

 Gezondheidsklachten in 4 categorieën 

 
Maximum 1 

klacht 
Twee of 3 
klachten 

Vier of 5 
klachten 

Zes of meer 
klachten 

Vast werk (contract van onbepaalde 
duur) 23,9% 29,1% 26,8% 20,2% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde 
duur) 33,3% 30,3% 24,2% 12,1% 

Totaal 24,4% 29,2% 26,7% 19,8% 
Spearman Correlatie ,057, sign. ,019, N = 1317 
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Werknemers met een vast contract hebben meer klachten. Ze verschillen voor de meeste 
gezondheidsklachten niet van hun collega’s met een tijdelijke job. Er is geen verschil voor nek- 
of schouderpijnen, spierpijnen in de ledematen, hoofdpijn, een onrustige of gestoorde slaap, 
moedeloosheid of depressiviteit, aanslepende vermoeidheid, maag en darmklachten en een 
tintelingen/verdoofd gevoel in de ledematen. Een verschil is er wel voor de klachten over pijn 
in de borst of hartstreek, rugklachten, moeilijk in slaap kunnen komen. En dat verschil blijft na 
controle voor leeftijd (tijdelijke werknemers zijn gemiddeld veel jonger dan de vaste krachten). 

Tabel 99 pijn in borst en hartstreek naar contract 

 Niet problematisch Problematisch 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 89,3% 10,7% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, …) 97,1% 2,9% 
Totaal 89,7% 10,3% 
Spearman Correlatie ,055, sign. ,03, N = 1407 
 
Tijdelijke werknemers hebben minder klachten over pijn in borst en hartstreek. 
 

Tabel 100 rugpijn naar contract 

 Niet problematisch Problematisch 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 43,9% 56,1% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, …) 55,1% 44,9% 
Totaal 44,4% 55,6% 
Spearman Correlatie ,048, sign. ,03, N = 1429 
 
Rugklachten komen significant (betekenisvol) meer voor bij werknemers met een vast 
contract. 
 

Tabel 101 moeilijk inslapen naar contract 

 Niet problematisch Problematisch 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 68,9% 31,1% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, …) 82,9% 17,1% 
Totaal 69,6% 30,4% 
Spearman Correlatie ,065, sign. ,01, N = 1428 
 
Problemen bij het inslapen komen significant (betekenisvol) meer voor bij werknemers met 
een vast contract. 
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2 . 4 . 1 0  W e r k v e r z u i m  

Vraag: Hoeveel dagen bleef u in de afgelopen 12 maanden thuis wegens ziekte of ongeval? 

Tabel 102 werkverzuim naar contract 

 Geen enkele dag < 10 dagen > 10 dagen 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 42,5% 38,1% 19,4% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, …) 33,3% 56,5% 10,1% 
Totaal 42,1% 39,0% 18,9% 
Niet sign. N = 1448 
 
Er is geen significant (betekenisvol) verschil in dagen afwezigheid tussen mensen met een 
vast en mensen met een tijdelijk contract. 
 
2 . 4 . 1 1  V e r l o o p i n t e n t i e  

Vraag: Hoe dikwijls heeft u in de afgelopen 12 maanden overwogen elders werk te zoeken? 

Tabel 103 verloopintentie naar contract 

 Regelmatig Af en toe Nooit 
Vast werk (contract van onbepaalde duur) 12,2% 27,9% 59,9% 
Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, …) 11,6% 15,9% 72,5% 
Totaal 12,2% 27,3% 60,5% 
Spearman Correlatie ,047, sign. ,036, N = 1445 
 
Werknemers met een tijdelijk contract kijken significant (betekenisvol) minder uit naar ander 
werk. 
 

2 . 5 .  A r b e i d s d u u r  

10% werkt minder dan 3/5, 20% werkt deeltijds maar minstens 3/5. 70% werkt voltijds. 8/10 
werknemers die deeltijds werken doen dat om persoonlijke redenen.  
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2 . 5 . 1  P s y c h i s c h e  v e r m o e i d h e i d  

Tabel 104 psychische vermoeidheid naar arbeidsduur 

 Niet problematisch Problematisch 
Ik werk voltijds 64,8% 35,2% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 65,8% 34,2% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 81,4% 18,6% 
Totaal 66,9% 33,1% 
Spearman Correlatie ,081, sign. ,001, N = 1366 
 
Werknemers die minder dan 3/5 werken hebben significant (betekenisvol) minder kans op 
psychische oververmoeidheid. 
 
2 . 5 . 2  W e l b e v i n d e n  i n  h e t  w e r k  

Tabel 105 welbevinden in het werk naar arbeidsduur 

 Niet problematisch Problematisch 
Ik werk voltijds 70,6% 29,4% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 73,2% 26,8% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 82,7% 17,3% 
Totaal 72,5% 27,5% 
Spearman Correlatie ,072, sign. ,004, N = 1365 
 
Het welbevinden in het werk is duidelijk veel groter bij werknemers die minder dan 3/5 werken. 
 
2 . 5 . 3  W e r k d r u k  

Tabel 106 werkdruk naar arbeidsduur 

 Niet problematisch Problematisch 
Ik werk voltijds 58,9% 41,1% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 60,7% 39,3% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 74,5% 25,5% 
Totaal 61,0% 39,0% 
Spearman Correlatie ,075, sign. ,003, N = 1368 
 
De werkdruk is significant (betekenisvol) minder problematisch voor wie minder dan 3/5 werkt. 
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2 . 5 . 4  E m o t i o n e l e  b e l a s t i n g  

Tabel 107 emotionele belasting naar arbeidsduur 

 Niet problematisch Problematisch 
Ik werk voltijds 93,0% 7,0% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 94,1% 5,9% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 98,0% 2,0% 
Totaal 93,8% 6,2% 
Spearman Correlatie ,055, sign. ,021, N = 1370 
 
De emotionele belasting daalt naarmate men minder uren werkt. 
 
2 . 5 . 5  T a a k v a r i a t i e  

Tabel 108 taakvariatie naar arbeidsduur 

 Niet problematisch Problematisch 
Ik werk voltijds 45,7% 54,3% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 49,1% 50,9% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 39,7% 60,3% 
Totaal 45,8% 54,2% 
Niet sign. N = 1363 
 
Er is geen significant (betekenisvol) verschil in de taakvariatie tussen deeltijds en voltijds 
werkenden. 
 
2 . 5 . 6  A u t o n o m i e  

Tabel 109 autonomie naar arbeidsduur 

 Niet problematisch Problematisch 
Ik werk voltijds 56,1% 43,9% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 55,7% 44,3% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 61,9% 38,1% 
Totaal 56,7% 43,3% 
Niet sign. N = 1365 
 
De autonomie verschilt niet significant (betekenisvol) tussen de deeltijds en voltijds 
werkenden. 
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2 . 5 . 7  O n d e r s t e u n i n g  v a n  d e  l e i d i n g  

Tabel 110 ondersteuning van de leiding naar arbeidsduur 

 Niet problematisch Problematisch 
Ik werk voltijds 79,2% 20,8% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 76,0% 24,0% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 90,0% 10,0% 
Totaal 79,8% 20,2% 
Niet sign. N = 1379 
 
Er is geen significant (betekenisvol) verschil tussen deeltijdsen en voltijdsen wat betreft de 
ondersteuning van de leidinggevenden. 
 
2 . 5 . 8  A r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n  

Tabel 111 arbeidsomstandigheden naar arbeidsduur 

 Niet problematisch Problematisch 
Ik werk voltijds 67,3% 32,7% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 68,3% 31,7% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 85,9% 14,1% 
Totaal 69,6% 30,4% 
Spearman Correlatie ,090, sign. ,000, N = 1380 
 
De arbeidsomstandigheden zijn significant (betekenisvol) beter voor deeltijds werkenden die 
minder dan 3/5 werken. 
 
2 . 5 . 9  G e z o n d h e i d s k l a c h t e n  

Het aantal gezondheidsklachten verschilt niet significant (betekenisvol) tussen werknemers 
met voltijdse en deeltijdse opdracht. 
 
Voltijds werkenden en deeltijds werkenden verschillen niet in de gezondheidsklachten pijn in 
de borst of hartstreek, nek- of schouderpijnen, spierpijnen in de ledematen, hoofdpijn, moeilijk 
in slaap kunnen komen, een onrustige of gestoorde slaap en moedeloosheid of depressiviteit. 
 
Een verschil is er wel voor aanslepende vermoeidheid, rugpijn, maag en darmklachten en een 
tintelingen/verdoofd gevoel in de ledematen. 
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Tabel 112 aanslepende vermoeidheid naar arbeidsduur 

 Niet problematisch Problematisch 
Ik werk voltijds 63,8% 36,2% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 64,2% 35,8% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 81,2% 18,8% 
Totaal 65,9% 34,1% 
Spearman Correlatie ,080, sign. ,00, N = 1444 
 
Deeltijdsen die minder dan 3/5 werken hebben significant (betekenisvol) minder klachten over 
aanslepende vermoeidheid. 
 

Tabel 113 tintelingen of verdoofd gevoel in armen of benen naar arbeidsduur 

 Niet problematisch Problematisch 
Ik werk voltijds 79,2% 20,8% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 70,9% 29,1% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 74,3% 25,7% 
Totaal 76,9% 23,1% 
Spearman Correlatie ,074, sign. ,00, N = 1444 
 
De voltijdsen hebben significant (betekenisvol) minder klachten over een tintelend gevoel in de 
ledematen. 
 

Tabel 114 rugpijn naar arbeidsduur 

 Niet problematisch Problematisch 
Ik werk voltijds 41,2% 58,8% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 49,4% 50,6% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 49,7% 50,3% 
Totaal 43,9% 56,1% 
Spearman Correlatie ,078, sign. ,00, N = 1453 
 
Voltijdsen hebben significant (betekenisvol) meer rugklachten. 
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Tabel 115 maag- en darmklachten naar arbeidsduur 

 Niet problematisch Problematisch 
Ik werk voltijds 82,7% 17,3% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 85,9% 14,1% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 89,2% 10,8% 
Totaal 84,1% 15,9% 
Spearman Correlatie ,060, sign. ,02, N = 1447 
 
Werknemers die deeltijds werken, zeker als dat minder dan 3/5 is, hebben significant 
(betekenisvol) minder maag- en darmklachten. 
 
2 . 5 . 1 0  W e r k v e r z u i m  

Vraag: Hoeveel dagen bleef u in de afgelopen 12 maanden thuis wegens ziekte of ongeval? 

Tabel 116 werkverzuim naar arbeidsduur 

 Geen enkele dag < 10 dagen > 10 dagen 
Ik werk voltijds 39,5% 40,7% 19,8% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 45,1% 34,7% 20,2% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 58,2% 26,5% 15,3% 
Totaal 42,9% 37,7% 19,4% 
Spearman Correlatie ,090, sign. ,00, N = 1471 
 
Deeltijdsen, zeker wanneer zij minder dan 3/5 werken, zijn significant (betekenisvol) minder 
dagen afwezig wegens ziekte. 
 
2 . 5 . 1 1  V e r l o o p i n t e n t i e  

Vraag: Hoe dikwijls heeft u in de afgelopen 12 maanden overwogen elders werk te zoeken? 

Tabel 117 verloopintentie naar arbeidsduur 

 Regelmatig Af en toe Nooit 
Ik werk voltijds 14,1% 29,4% 56,6% 
Ik werk deeltijds maar toch minstens 3/5 11,4% 24,4% 64,2% 
Ik werk deeltijds, minder dan 3/5 3,6% 19,6% 76,8% 
Totaal 12,3% 27,2% 60,5% 
Spearman Correlatie ,131, sign. ,00, N = 1465 
 
Deeltijdsen, zeker als ze minder dan 3/5 werken hebben een significant (betekenisvol) lagere 
verloopintentie. 
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2 . 6 .  B e s l u i t  

Tabel 118 problematisch werknemersprofiel voor werkbaar werk 

  Gender Leeftijd? Opleiding Contract  Arbeidstijd 
Psychische vermoeidheid Vrouwen - Lagere - VT of > 3/5 

    Opleiding   

       

Welbevinden in het werk - Jongeren Hogere Vast VT of > 3/5 

    Opleiding Contract  

W
e
r
k
b
a
a
r 

       

Werkdruk Vrouwen 25-45-jarigen Hogere Vast VT of > 3/5 

    Opleiding Contract  

       

Emotionele belasting Mannen- - - - VT of > 3/5 

  Beroepen     

       

Taakvariatie Vrouwen Jongeren - - - 

       

       

Autonomie Vrouwen Jongeren - - - 

       

       

Ondersteuning directe leiding - - - Vast - 

     Contract  

       

Arbeidsomstandigheden - - - - VT of > 3/5 

       

 
 
 
 
 
 
R
i
s
i
c
o
-
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
n 

       

Gezondheidsklachten Vrouwen - - Vast - 

     Contract  

       

Werkverzuim Vrouwen Jongeren - - VT of > 3/5 

       

       

Verloopintentie - Jongeren Hogere Vast VT of > 3/5 

    Opleiding Contract  

 
 
 
G
e
v
o
l
g
e
n 
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Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste significante (betekenisvolle) verschillen. 
Voor de details verwijzen we naar voorgaande tabellen met het % problematisch en niet 
problematisch. 
 
Genderverschillen 
De psychische vermoeidheid ligt bij de arbeidsters in de textielverzorgingssector beduidend 
hoger dan bij de arbeiders, maar voor het welbevinden in het werk is er geen significant 
(betekenisvol) verschil. 
Arbeidsters hebben veel meer kans om problemen te hebben met de werkdruk, de taakvariatie 
en de autonomie. De arbeiders hebben een hogere kans op emotionele belasting, vooral door 
de typisch mannelijke functies die meestal meer contacten met klanten veronderstellen 
(chauffeur, magazijnier, technieker). De ondersteuning door de leiding en de 
arbeidsomstandigheden verschillen niet naar geslacht. 
Vrouwen hebben significant meer klachten over hoofdpijn, nek- of schouderpijnen, moeilijk in 
slaap kunnen komen, spierpijnen in de ledematen, aanslepende vermoeidheid en een 
onrustige of gestoorde slaap. Mannen hebben significant meer pijn in de borst of hartstreek. Er 
is geen genderverschil voor rugpijn, maag en darmklachten, tintelingen/verdoofd gevoel in de 
ledematen, moedeloosheid of depressiviteit. Vrouwen zijn significant meer afwezig wegens 
ziekte of ongeval. Er is geen betekenisvol verschil in verloopintentie tussen mannen en 
vrouwen. 
 
Leeftijd 
De psychische vermoeidheid stijgt met de leeftijd, maar vermindert bij de oudste werknemers 
wellicht als gevolg van het healthy workers fenomeen20. Het welbevinden neemt toe met de 
leeftijd. 
De werkdruk is meer problematisch voor de leeftijdsgroep 25 tot 44 jaar en de taakvariatie en 
autonomie zijn minder problematisch vanaf 40 jaar. Voor de andere risico-indicatoren zijn er 
geen verschillen naar leeftijd: emotionele belasting, ondersteuning van leidinggevenden en 
arbeidsomstandigheden. 
Het aantal klachten verschilt niet significant (betekenisvol), maar een aantal specifieke 
gezondheidsklachten zijn leeftijdsgebonden. Spierpijnen in armen en benen, een tintelend 
gevoel in de ledematen en een onrustige of gestoorde slaap zijn vooral problematisch bij 
oudere werknemers. Jonge werknemers hebben meer problemen met aanslepende 
vermoeidheid, maag- en darmklachten en hoofdpijn. Het werkverzuim ligt hoger bij jongere 
werknemers en hun verloopintentie is groter. 
 
 

                                                           
20  Het healthy workers fenomeen verwijst naar het feit dat van de groep ouderen (45+ers) alleen de meest 

gezonde blijven werken. 
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Opleidingsniveau 
Hoger geschoolde arbeid(st)ers lopen minder kans op psychische vermoeidheid. Hun 
welbevinden in het werk ligt lager. 
Bij de risico-indicatoren is enkel de werkdruk verschillend naar het opleidingsniveau, de 
werkdruk is meer problematisch voor de hoger geschoolden. Emotionele belasting, 
taakvariatie, autonomie, ondersteuning van de leiding en arbeidsomstandigheden verschillen 
niet significant (betekenisvol) naar opleidingsniveau. 
Het aantal gezondheidsklachten is niet verschillend naar opleidingsniveau, sommige 
specifieke klachten zijn dat wel. Hoger geschoolden hebben minder klachten over een 
tintelend gevoel in armen en benen en minder slaapproblemen, maar hier speelt de leeftijd 
een belangrijke rol: jonge werknemers zijn hoger opgeleid. Het werkverzuim verschilt niet naar 
opleidingsniveau. De verloopintentie neemt toe met het opleidingsniveau. 
 
Contracten 
De psychische vermoeidheid verschilt niet tussen werknemers met een vast contract en 
werknemers met een tijdelijk contract. Het welbevinden ligt hoger bij werknemers met een 
tijdelijk contract. 
De risico-indicatoren verschillen meestal niet tussen werknemers met vast werk en 
werknemers met tijdelijk werk. Enkel de werkdruk en de ondersteuning van de directe leiding 
is significant (betekenisvol) verschillend, telkens minder gunstig voor werknemers met een 
vast contract. 
Het aantal gezondheidsklachten verschilt significant (betekenisvol) en is hoger bij werknemers 
met een vast contract. Als er verschillen zijn in specifieke klachten, zijn die gunstiger voor de 
tijdelijke werknemers: pijn in borst- en hartstreek, rugklachten en problemen bij het inslapen. 
Het werkverzuim is niet verschillend tussen tijdelijke en vaste werknemers. De verloopintentie 
ligt hoger bij werknemers met een vast contract. 
 
Arbeidsduur 
Werknemers met een arbeidsduur van minder dan 3/5 hebben minder kans op psychische 
vermoeidheid en hebben een groter welbevinden in het werk 
De werkdruk en de emotionele belasting nemen af naarmate men minder uren werkt. 
Taakvariatie, autonomie en ondersteuning door de leidinggevenden verschillen niet tussen 
deeltijds en voltijds werkenden. De arbeidsomstandigheden zijn significant (betekenisvol) 
beter voor de werknemers die minder dan 3/5 werken. De meeste gezondheidsklachten zijn 
niet significant verschillend voor voltijds en deeltijds werkenden. Aanslepende vermoeidheid, 
rugklachten en maag en darmklachten liggen significant lager bij deeltijds werkenden. De 
klachten over een tintelend gevoel in de ledematen liggen hoger bij de deeltijdsen. 
Werkverzuim en verloopintentie zijn minder gunstig bij werknemers die minstens 3/5 werken. 
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3.  Prof ie l  van de sector  & werkbaar  werk 

Alle gegevens zij verzameld met de enquête Werk en Welzijn in de textielverzorgingssector. 
SERV/STV 2004. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de correlaties van de functies, 
de hoofdactiviteiten en de bedrijfsgrootte met werkbaar werk. 
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Tabel 119 overzichtstabel van verbanden tussen sectorprofiel en werkbaar werk 

  Spearman’s rho Typische functies Hoofdactiviteit 
Grootte 

Vestiging 
Psychische vermoeidheid Correlatie Coëfficiënt ,021 ,014 ,099(**) 

  Sign. (2-zijdig) ,431 ,657 ,000 

  N 1414 1050 1312 

Welbevinden in het werk Correlatie Coëfficiënt ,034 ,073(*) ,071(**) 

  Sign. (2-zijdig) ,197 ,018 ,010 

W
e
r
k
b
a
a
r 

  N 1412 1046 1312 

Werkdruk Correlatie Coëfficiënt ,062(*) ,053 ,129(**) 

  Sign. (2-zijdig) ,020 ,084 ,000 

  N 1415 1046 1312 

Emotionele belasting Correlatie Coëfficiënt ,059(*) ,016 ,003 

  Sign. (2-zijdig) ,027 ,600 ,900 

  N 1416 1045 1311 

Taakvariatie Correlatie Coëfficiënt ,121(**) ,134(**) ,077(**) 

  Sign. (2-zijdig) ,000 ,000 ,005 

  N 1406 1043 1306 

Autonomie Correlatie Coëfficiënt ,138(**) ,104(**) ,144(**) 

  Sign. (2-zijdig) ,000 ,001 ,000 

  N 1414 1057 1314 

Ondersteuning directe leiding Correlatie Coëfficiënt ,039 ,053 ,014 

  Sign. (2-zijdig) ,146 ,085 ,600 

  N 1429 1067 1327 

Arbeidsomstandigheden Correlatie Coëfficiënt ,085(**) ,092(**) ,050 

  Sign. (2-zijdig) ,001 ,003 ,072 
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  N 1428 1069 1316 

Gezondheidsklachten Correlatie Coëfficiënt ,043 ,047 ,042 

  Sign. (2-zijdig) ,110 ,134 ,135 

  N 1390 1035 1284 

Aantal ziektedagen in voorbije jaar Correlatie Coëfficiënt ,075(**) ,079(**) ,155(**) 

  Sign. (2-zijdig) ,003 ,008 ,000 

  N 1525 1129 1411 

Frequentie van uitkijken naar een andere baan Correlatie Coëfficiënt ,000 ,057 ,024 

  Sign. (2-zijdig) ,986 ,055 ,358 

 
 
 
G
e
v
o
l
g
e
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  N 1519 1118 1407 
**  Correlatie is significant op het ,01 niveau (1-zijdig). 
*  Correlatie is significant op het ,05 niveau (1-zijdig). 
 
Bovenstaand profiel geeft aan dat vooral de grootte van de vestiging een invloed heeft op 
werkbaar werk. Verder onderzoek toont aan dat een meer gedetailleerde analyse meer 
verschillen naar boven brengt voor de functies en de activiteiten. 
 



Werkbaar werk in de textielverzorging 

 92

3 . 1 .  F u n c t i e s  

In de enquête is niet gevraagd naar functies, maar naar taken. Het is een multiple respons 
vraag waarbij een onbeperkt aantal taken kan aangeduid worden. Er is niet gevraagd om een 
rangorde aan te brengen. Deze vraagstelling sluit nauw aan bij de traditie van polyvalentie 
(meer dan 2 taken) in deze sector en in de (overwegend) kleine bedrijven in het bijzonder. De 
textielverzorgingssector is een KMO sector bij uitstek. Op basis van de correlaties tussen 
bepaalde taken kunnen een beperkt aantal ‘functies’ geselecteerd worden die relatief veel 
voorkomen in de textielverzorgingssector en/of waarvan verwacht wordt dat zij op specifieke 
manier belastend zijn voor werkbaar werk. Er worden 11 functies gecreëerd: Leidinggevende, 
chauffeur, steriele afdeling, uit- en ophangen van was, mangel, stoompop en/of stoomcabine, 
persen en strijken, droogtrommels en propere was sorteren, verzamelen en inleggen van was, 
handvouwen van was, vuilgoed sorteren. Respondenten die nog niet ingedeeld zijn op basis 
van de selectie van 11 takenclusters, worden opgenomen in een restcategorie. Bij de opbouw 
van deze ‘virtuele’ functies wordt rekening gehouden met dominante taken die namelijk 
bepalend zijn om als ‘hoofd’-taak of naar de functie te verwijzen. Het meest treffende 
voorbeeld hiervan is chauffeur. De meeste chauffeurs doen meerdere taken, maar ‘chauffeur’ 
mag als hoofdtaak gezien worden. De verdeling is als volgt: 

Tabel 120 typologie van de functies in de textielverzorgingssector 

 Aantallen % 
Vouwen van was 199 12,9 
Mangel 186 12,1 
Droogtrommels en propere was sorteren 155 10,1 
Chauffeur 139 9 
Persen en strijken 138 8,9 
Uit- en ophangen van was 132 8,6 
Verzamelen en inleggen van was 119 7,7 
Vuilgoed sorteren 114 7,4 
Andere (logistiek en diverse) 102 6,6 
Stoompop en/of stoomcabine 96 6,2 
Leidinggevende 88 5,7 
Steriele afdeling 74 4,8 
Totaal 1542 100,0 

 
Voor de meeste componenten van werkbaar werk is er een significant (betekenisvol) verschil 
tussen de functies. 
 



Werkbaar werk in de textielverzorging 

 93

3 . 1 . 1  P s y c h i s c h e  v e r m o e i d h e i d  

Tabel 121 psychische vermoeidheid naar functie 

 Niet problematisch Problematisch 
Uit- en ophangen van was 60,3% 39,7% 
Steriele afdeling 61,1% 38,9% 
Persen en strijken 62,7% 37,3% 
Mangel 65,1% 34,9% 
Vouwen van was 65,6% 34,4% 
Verzamelen en inleggen van was 66,1% 33,9% 
Stoompop en/of stoomcabine 66,7% 33,3% 
Droogtrommels en propere was sorteren 67,1% 32,9% 
Andere (logistiek en diverse) 69,0% 31,0% 
Vuilgoed sorteren 69,5% 30,5% 
Leidinggevende 75,0% 25,0% 
Chauffeur 77,9% 22,1% 
Totaal 67,0% 33,0% 
Niet sign. N = 1414 
 
Globaal genomen zijn er geen verschillen tussen de functies in psychische vermoeidheid, 
maar enkele functies springen toch in het oog met een groot aantal werknemers die 
problematisch vermoeid zijn. Werknemers in de steriele afdeling, werknemers die kledij uit- en 
ophangen en werknemers die aan de pers of de strijkmachines staan hebben duidelijk meer 
kans om psychisch vermoeid te worden. 
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3 . 1 . 2  W e l b e v i n d e n  i n  h e t  w e r k  

Tabel 122 welbevinden in het werk naar functie 

 Niet problematisch Problematisch 
Droogtrommels en propere was sorteren 66,0% 34,0% 
Uit- en ophangen van was 68,3% 31,7% 
Vouwen van was 69,1% 30,9% 
Persen en strijken 69,6% 30,4% 
Mangel 69,8% 30,2% 
Vuilgoed sorteren 72,4% 27,6% 
Steriele afdeling 74,3% 25,7% 
Stoompop en/of stoomcabine 74,4% 25,6% 
Verzamelen en inleggen van was 76,6% 23,4% 
Andere (logistiek en diverse) 78,4% 21,6% 
Chauffeur 80,6% 19,4% 
Leidinggevende 82,4% 17,6% 
Totaal 72,7% 27,3% 
Niet sign. N = 1412 
 
Voor de meeste functies verschilt het aantal werknemers met problemen bij het welbevinden in 
het werk niet. Een paar functies wijken echter sterk af van dat gemiddelde. De 
leidinggevenden en de chauffeurs hebben duidelijk een hoger welbevinden. Werknemers aan 
de droogtrommels en het sorteren van de propere was hebben meer kans om problemen te 
krijgen met het welbevinden. 
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3 . 1 . 3  W e r k d r u k  

Tabel 123 werkdruk naar functie 

 Niet problematisch Problematisch 
Droogtrommels en propere was sorteren 48,2% 51,8% 
Steriele afdeling 55,1% 44,9% 
Vouwen van was 55,6% 44,4% 
Persen en strijken 57,1% 42,9% 
Leidinggevende 58,8% 41,3% 
Vuilgoed sorteren 60,0% 40,0% 
Verzamelen en inleggen van was 60,3% 39,7% 
Uit- en ophangen van was 63,2% 36,8% 
Andere (logistiek en diverse) 63,7% 36,3% 
Mangel 64,1% 35,9% 
Stoompop en/of stoomcabine 71,9% 28,1% 
Chauffeur 77,0% 23,0% 
Totaal 61,0% 39,0% 
Spearman Correlatie ,062, sign. ,02, N = 1415 
 
De werkdruk verschilt significant (betekenisvol) voor de verschillende functies. Werknemers 
aan de droogtrommels en bij het sorteren van de propere was hebben duidelijk meer kans om 
problemen te krijgen met de werkdruk. Andere risicofuncties zijn werknemers in de steriele 
afdeling en aan de vouwtafels. Chauffeurs hebben het minst kans op problemen en ook de 
werknemers aan de stoommachines hebben gemiddeld een lagere werkdruk. Chauffeurs en 
werkneemsters aan de stoompop hebben een veel grotere taakvariatie en autonomie dan de 
meeste andere functies. Zie volgende paragrafen. 
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3 . 1 . 4  E m o t i o n e l e  b e l a s t i n g  

Tabel 124 emotionele belasting naar functie 

 Niet problematisch Problematisch 
Leidinggevende 84,0% 16,0% 
Chauffeur 91,3% 8,7% 
Persen en strijken 92,1% 7,9% 
Verzamelen en inleggen van was 92,2% 7,8% 
Stoompop en/of stoomcabine 93,3% 6,7% 
Andere (logistiek en diverse) 93,3% 6,7% 
Droogtrommels en propere was sorteren 93,7% 6,3% 
Steriele afdeling 94,2% 5,8% 
Mangel 94,7% 5,3% 
Vuilgoed sorteren 95,1% 4,9% 
Uit- en ophangen van was 96,8% 3,2% 
Vouwen van was 97,8% 2,2% 
Totaal 93,6% 6,4% 
Spearman Correlatie ,059, sign. ,03, N = 1416 
 
Significant (betekenisvol) meer leidinggevenden zijn problematisch emotioneel belast. 
 
3 . 1 . 5  T a a k v a r i a t i e  

Tabel 125 taakvariatie naar functie 

 Niet problematisch Problematisch 
Vouwen van was 27,1% 72,9% 
Vuilgoed sorteren 36,9% 63,1% 
Uit- en ophangen van was 38,2% 61,8% 
Mangel 38,3% 61,7% 
Persen en strijken 46,8% 53,2% 
Droogtrommels en propere was sorteren 47,8% 52,2% 
Steriele afdeling 49,3% 50,7% 
Andere (logistiek en diverse) 50,6% 49,4% 
Verzamelen en inleggen van was 53,6% 46,4% 
Stoompop en/of stoomcabine 53,9% 46,1% 
Chauffeur 63,8% 36,2% 
Leidinggevende 68,3% 31,7% 
Totaal 46,0% 54,0% 
Spearman Correlatie ,121, sign. ,00, N = 1406 
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De taakvariatie is vooral problematisch voor de werknemers aan de vouwtafels, maar ook het 
sorteren van vuilgoed, het op- en uithangen van was en het werk aan de mangel heeft een 
problematisch tekort aan afwisseling. Leidinggevenden en chauffeurs hebben de minste kans 
om problemen te krijgen op het vlak van de taakvariatie. 
 
3 . 1 . 6  A u t o n o m i e  

Tabel 126 autonomie naar functie 

 Niet problematisch Problematisch 
Vouwen van was 42,4% 57,6% 
Uit- en ophangen van was 45,0% 55,0% 
Steriele afdeling 50,0% 50,0% 
Mangel 50,0% 50,0% 
Vuilgoed sorteren 50,5% 49,5% 
Droogtrommels en propere was sorteren 51,0% 49,0% 
Persen en strijken 54,3% 45,7% 
Andere (logistiek en diverse) 59,8% 40,2% 
Verzamelen en inleggen van was 61,6% 38,4% 
Stoompop en/of stoomcabine 67,5% 32,5% 
Chauffeur 80,2% 19,8% 
Leidinggevende 89,4% 10,6% 
Totaal 56,9% 43,1% 
Spearman Correlatie ,138, sign. ,00, N = 1414 
 
De autonomie is voor de meeste functies problematisch, maar vooral voor het vouwen en uit- 
of ophangen van de was. Leidinggevenden en chauffeurs hebben de grootste autonomie bij 
het uitvoeren van het werk. 
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3 . 1 . 7  O n d e r s t e u n i n g  v a n  d e  l e i d i n g  

Tabel 127 ondersteuning van de leiding naar functie 

 Niet problematisch Problematisch 
Persen en strijken 74,8% 25,2% 
Vuilgoed sorteren 74,8% 25,2% 
Droogtrommels en propere was sorteren 76,2% 23,8% 
Mangel 78,2% 21,8% 
Steriele afdeling 78,9% 21,1% 
Uit- en ophangen van was 79,5% 20,5% 
Andere (logistiek en diverse) 80,7% 19,3% 
Vouwen van was 81,0% 19,0% 
Stoompop en/of stoomcabine 82,4% 17,6% 
Chauffeur 84,2% 15,8% 
Verzamelen en inleggen van was 84,3% 15,7% 
Leidinggevende 89,4% 10,6% 
Totaal 80,1% 19,9% 
Niet sign. N = 1429 
 
Er zijn geen significante (betekenisvolle) verschillen tussen de functies voor wat betreft de 
ondersteuning door leidinggevenden. De leidinggevenden zelf hebben wel beduidend meer 
steun van hun leidinggevenden. 
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3 . 1 . 8  A r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n  

Tabel 128 arbeidsomstandigheden naar functie 

 Niet problematisch Problematisch 
Vuilgoed sorteren 57,7% 42,3% 
Droogtrommels en propere was sorteren 60,7% 39,3% 
Persen en strijken 65,9% 34,1% 
Andere (logistiek en diverse) 65,9% 34,1% 
Vouwen van was 67,7% 32,3% 
Mangel 70,3% 29,7% 
Steriele afdeling 70,4% 29,6% 
Stoompop en/of stoomcabine 70,5% 29,5% 
Uit- en ophangen van was 72,1% 27,9% 
Leidinggevende 79,1% 20,9% 
Chauffeur 79,6% 20,4% 
Verzamelen en inleggen van was 80,9% 19,1% 
Totaal 69,7% 30,3% 
Spearman Correlatie ,085, sign. ,00, N = 1428 
 
De arbeid(st)ers aan het sorteren van vuilgoed en de droogtrommels hebben significant 
(betekenisvol) meer kans dan gemiddeld om te werken in problematische 
arbeidsomstandigheden. Leidinggevenden, chauffeurs en werknemers bij het verzamelen en 
inleggen van de was hebben het minst last van belastende arbeidsomstandigheden. 
 
3 . 1 . 9  G e z o n d h e i d s k l a c h t e n  

De gezondheidsklachten verschillen niet significant (betekenisvol) tussen de verschillende 
functies, behalve pijn in borst en hartstreek, nek- en schouderpijnen en spierpijnen. 

Tabel 129 correlaties tussen functies en gezondheidsklachten 

Typische functies 
Pijn in uw borst of 

hartstreek Nek- of schouderpijnen 
Spierpijnen in armen of 

benen 
Spearman's rho ,072(**) ,048(*) ,072(**) 
Sign. (1-zijdig) ,003 ,032 ,003 
N 1483 1512 1509 
**Correlatie is significant op het ,01 niveau (1-zijdig). *Correlatie is significant op het ,05 niveau (1-zijdig). 
 
Bij deze 3 gezondheidsklachten zijn het steeds welbepaalde functies die sterk afwijken van het 
gemiddelde. 
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Tabel 130 pijn in borst of hartstreek naar functie 

 Nee Ja 
Leidinggevende 84,1% 15,9% 
Stoompop en/of stoomcabine 84,8% 15,2% 
Chauffeur 85,8% 14,2% 
Uit- en ophangen van was 86,0% 14,0% 
Andere (logistiek en diverse) 88,3% 11,7% 
Steriele afdeling 90,3% 9,7% 
Persen en strijken 91,0% 9,0% 
Vouwen van was 91,5% 8,5% 
Mangel 91,6% 8,4% 
Droogtrommels en propere was sorteren 91,8% 8,2% 
Verzamelen en inleggen van was 93,0% 7,0% 
Vuilgoed sorteren 95,5% 4,5% 
Totaal 89,8% 10,2% 
Spearman Correlatie ,072, sign. ,00, N = 1483 
 
Vooral leidinggevenden, chauffeurs en werknemers die was stomen of uit/ophangen, hebben 
last van pijn in de borst of de hartstreek. 
 

Tabel 131 nek- of schouderpijnen naar functie 

 Nee Ja 
Vouwen van was 37,1% 62,9% 
Mangel 38,8% 61,2% 
Stoompop en/of stoomcabine 42,4% 57,6% 
Persen en strijken 43,1% 56,9% 
Andere (logistiek en diverse) 43,3% 56,7% 
Uit- en ophangen van was 43,5% 56,5% 
Verzamelen en inleggen van was 44,0% 56,0% 
Droogtrommels en propere was sorteren 45,7% 54,3% 
Steriele afdeling 47,2% 52,8% 
Vuilgoed sorteren 49,5% 50,5% 
Leidinggevende 51,1% 48,9% 
Chauffeur 56,2% 43,8% 
Totaal 44,4% 55,6% 
Spearman Correlatie ,048, sign. ,03, N = 1512 
 
Voor werknemers aan de mangel én voor de mensen aan de vouwtafels leidt het werk tot 
meer nek- en schouderpijnen (rechtstaand én stilstaand werk). Chauffeurs, en in mindere 
mate ook leidinggevenden lopen minder kans op nek- en schouderpijnen. 
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Tabel 132 spierpijnen in armen en benen naar functie 

 Nee Ja 
Vouwen van was 32,8% 67,2% 
Stoompop en/of stoomcabine 38,7% 61,3% 
Persen en strijken 43,1% 56,9% 
Uit- en ophangen van was 43,4% 56,6% 
Andere (logistiek en diverse) 45,4% 54,6% 
Mangel 45,6% 54,4% 
Droogtrommels en propere was sorteren 50,0% 50,0% 
Steriele afdeling 51,4% 48,6% 
Vuilgoed sorteren 56,4% 43,6% 
Chauffeur 57,7% 42,3% 
Verzamelen en inleggen van was 57,8% 42,2% 
Leidinggevende 68,2% 31,8% 
Totaal 47,9% 52,1% 
Spearman Correlatie ,072, sign. ,00, N = 1509 
 
Aan de stoompop en aan de vouwtafels is de kans het grootst om spierpijnen in armen en 
benen te krijgen. Leidinggevenden, chauffeurs, arbeid(st)ers bij het verzamelen en inleggen 
en bij het vuilgoed sorteren lopen de minste kans op klachten over spierpijnen. Beroepen met 
meer beweging blijken minder kans op deze klachten te hebben. Chauffeurs in deze sector 
hebben niet het typisch zittende beroep van bijvoorbeeld de chauffeurs op lange afstand. In 
deze sector gaat het werk meer lijken op dat van chauffeur in de distributie. 
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3 . 1 . 1 0  W e r k v e r z u i m  

Vraag: Hoeveel dagen bleef u in de afgelopen 12 maanden thuis wegens ziekte of ongeval? 

Tabel 133 aantal ziektedagen naar functie 

 Geen enkele dag < 10 dagen 10 dagen of > 
Leidinggevende 55,7% 28,4% 15,9% 
Chauffeur 55,5% 30,7% 13,9% 
Stoompop en/of stoomcabine 50,0% 36,2% 13,8% 
Persen en strijken 48,9% 38,0% 13,1% 
Andere (logistiek en diverse) 47,4% 41,2% 11,3% 
Mangel 47,3% 33,9% 18,8% 
Verzamelen en inleggen van was 41,0% 36,8% 22,2% 
Uit- en ophangen van was 38,6% 36,4% 25,0% 
Droogtrommels/propere was sorteren 37,7% 42,2% 20,1% 
Vouwen van was 34,5% 38,1% 27,4% 
Vuilgoed sorteren 28,3% 52,2% 19,5% 
Steriele afdeling 27,4% 47,9% 24,7% 
Totaal 42,6% 38,1% 19,3% 
Spearman Correlatie ,075, sign. ,00, N = 1525 
 
Leidinggevenden en chauffeurs zijn duidelijk het minst afwezig wegens ziekte. Werknemers 
aan het sorteren van het vuilgoed en zij die werken in de steriele afdeling zijn het meest vaak 
afwezig. 
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3 . 1 . 1 1  V e r l o o p i n t e n t i e  

Vraag: Hoe dikwijls heeft u in de afgelopen 12 maanden overwogen elders werk te zoeken? 

Tabel 134 verloopintentie naar functie 

 Regelmatig Af en toe Nooit 
Steriele afdeling 22,2% 22,2% 55,6% 
Vouwen van was 14,6% 23,7% 61,6% 
Persen en strijken 14,0% 28,7% 57,4% 
Uit- en ophangen van was 12,9% 26,5% 60,6% 
Droogtrommels en propere was sorteren 12,5% 28,3% 59,2% 
Vuilgoed sorteren 12,5% 28,6% 58,9% 
Chauffeur 11,6% 30,4% 58,0% 
Mangel 11,5% 27,9% 60,7% 
Verzamelen en inleggen van was 11,2% 34,5% 54,3% 
Stoompop en/of stoomcabine 8,4% 25,3% 66,3% 
Leidinggevende 8,0% 20,5% 71,6% 
Andere (logistiek en diverse) 7,2% 23,7% 69,1% 
Totaal 12,2% 27,0% 60,8% 
Niet sign. N = 1519 
 
Er is globaal genomen geen significant (betekenisvol) verschil in de verloopintentie, maar ruim 
1/5 van de werknemers in de steriele afdeling kijken toch regelmatig uit naar een andere job. 
 

3 . 2 .  D e  a c t i v i t e i t e n  

In de enquête is gevraagd naar de verschillende activiteiten en naar de hoofdactiviteit. Voor 
werkbaar werk naar activiteit wordt enkel gewerkt met de indeling naar hoofdactiviteit. De 
indeling naar hoofdactiviteit is voor de vergelijking van werkbaar werk gehergroepeerd naar 
een indeling naar ‘product’ en een indeling naar verhuur/was versus enkel wassen. De 
frequenties zijn de volgende. 
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Tabel 135 tewerkstelling naar hoofdactiviteit 

 Aantallen % 
Herstellen van linnen 29 2,6 
Nieuwkuis en/of droogkuis 243 21,4 
Reinigen van daim en/of leder 6 ,5 
Reinigen van tapijten (droogkuis) 7 ,6 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 50 4,4 
Verhuur en was van werkkledij 56 4,9 
Verhuur en was van ziekenhuizen 116 10,2 
Verhuur en/of was van handdoekrollen 4 ,4 
Was van het platlinnen van rust- en verzorgingshuizen 15 1,3 
Was van horeca (hotels en restaurants) 161 14,2 
Was van particulieren, scholen & verenigingen 56 4,9 
Was van personen in rust- en verzorgingshuizen 53 4,7 
Was van werkkledij 98 8,6 
Was van ziekenhuizen 82 7,2 
Wassen van matten (anti vuilmatten) 9 ,8 
Andere 150 13,2 
Totaal 1135 100,0 

 
3 hoofdactiviteiten vallen op: nieuwkuis en/of droogkuis, verhuur en was van ziekenhuizen en 
was van de horeca. 
 
De indeling naar product geeft 5 categorieën, met een ‘rest’-categorie van nicheproducten. 

Tabel 136 tewerkstelling naar hoofdproduct 

Indeling naar product Aantallen % 
Nieuwkuis en/of droogkuis 243 21,4 
Verhuur of/en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 211 18,6 
Verhuur of/en was van werkkledij 154 13,6 
Verhuur of/en was van ziekenhuizen 198 17,4 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 124 10,9 
Andere 205 18,1 
Totaal 1135 100,0 

 
Naar product zorgen de nieuwkuis en/of droogkuis en verhuur en/of was van horeca voor de 
grootste tewerkstelling. 
 
Tenslotte is ook een opdeling mogelijk waarbij een onderscheid gemaakt wordt naar het al dan 
niet verhuren van linnen/kledij.  
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Naast de bedrijven die vooral verhuren en bedrijven die geen linnen of kledijverhuur als 
hoofdactiviteit hebben, is er nog de sector van de nieuwkuis/droogkuis en opnieuw de 
restgroep. 

Tabel 137 tewerkstelling naar product en verhuren of enkel wassen 

Verhuren versus enkel wassen Aantallen % 
Nieuwkuis en/of droogkuis 243 21,4 
Verhuur en was van linnen en/of kledij 226 19,9 
Was van linnen en/of kledij 465 41,0 
Andere reinigingsactiviteiten 201 17,7 
Totaal 1135 100,0 

 
De tewerkstelling is het grootst in bedrijven die wel linnen/kledij wassen, maar niet verhuren. 
 
Voor voorgaande 3 mogelijke indelingen is de invloed van de hoofdactiviteit op werkbaar werk 
nagegaan en telkens zijn er 4 of 5 componenten van werkbaar werk die verschillen. 
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Tabel 138 overzichtstabel van verbanden tussen sectorkenmerken en werkbaar werk 

   Hoofdactiviteit Indeling naar 
product 

Verhuren 
versus enkel 

wassen 
Psychische vermoeidheid Spearman’s rho ,055(*) ,066(*) ,009 
  Sign. (1-zijdig) ,038 ,016 ,371 
  N 1050 1050 1414 
Welbevinden in het werk Spearman’s rho ,024 ,028 ,047(*) 
  Sign. (1-zijdig) ,218 ,186 ,040 

 
W
e
r
k
b
a
a
r   N 1046 1046 1412 

Werkdruk Spearman’s rho ,090(**) ,038 ,080(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,002 ,108 ,001 
  N 1046 1046 1415 
Emotionele belasting Spearman's rho ,026 ,009 ,041 
  Sign. (1-zijdig) ,199 ,382 ,059 
  N 1045 1045 1416 
Taakvariatie Spearman's rho ,062(*) ,072(*) ,005 
  Sign. (1-zijdig) ,023 ,010 ,424 
  N 1043 1043 1406 
Autonomie Spearman's rho ,060(*) ,066(*) ,039 
  Sign. (1-zijdig) ,026 ,016 ,070 
  N 1057 1057 1414 
Ondersteuning leiding Spearman's rho ,030 ,010 ,027 
  Sign. (1-zijdig) ,164 ,369 ,155 
  N 1067 1067 1429 
Arbeidsomstandigheden Spearman's rho ,048 ,030 ,046(*) 
  Sign. (1-zijdig) ,058 ,166 ,040 

 
 
 
 
 
 
R
i
s
i
c
o
-
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
n 

  N 1069 1069 1428 
Gezondheidsklachten Spearman's rho ,010 ,022 ,017 
  Sign. (1-zijdig) ,375 ,244 ,265 
  N 1035 1035 1390 
Werkverzuim Spearman's rho ,109(**) ,134(**) ,035 
  Sign. (1-zijdig) ,000 ,000 ,085 
  N 1129 1129 1525 
Verloopintentie Spearman's rho ,042 ,013 ,052(*) 
  Sign. (1-zijdig) ,079 ,332 ,022 

 
 
 
G
e
v
o
l
g
e
n 

  N 1118 1118 1519 
**Correlatie is significant op het ,01 niveau (1-zijdig). 
*Correlatie is significant op het ,05 niveau (1-zijdig). 
 
Om de invloed van de hoofdactiviteit op werkbaar werk zo zuiver mogelijk te hebben, moet 
worden nagegaan of de aard van de hoofdactiviteit ook samenhangt met bedrijfsgrootte. 
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Tabel 139 tewerkstelling naar hoofdactiviteit – en bedrijfsgrootte 

 Grootte van de vestiging 

 
Minder dan 

10 
Van 10 tot 

49 
Van 50 tot  

99 
100  

of meer 
Herstellen van linnen 3,6% 39,3% 50,0% 7,1% 
Nieuwkuis en/of droogkuis 54,2% 27,7% 2,9% 15,1% 
Reinigen van daim en/of leder   20,0% 20,0% 60,0% 
Reinigen van tapijten (droogkuis)   14,3% 14,3% 71,4% 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en 
restaurants) 6,3% 27,1% 62,5% 4,2% 

Verhuur en was van werkkledij 1,9% 25,9% 44,4% 27,8% 
Verhuur en was van ziekenhuizen   12,1% 45,8% 42,1% 
Verhuur en/of was van handdoekrollen   50,0% 50,0%   
Was van het platlinnen van rust- en 
verzorgingshuizen 6,7% 33,3% 60,0%   

Was van horeca (hotels en restaurants) 23,2% 49,7% 23,2% 3,9% 
Was van particulieren, scholen & 
verenigingen 17,9% 69,6% 5,4% 7,1% 
Was van personen in rust- en 
verzorgingshuizen 2,0% 22,0% 60,0% 16,0% 

Was van werkkledij 6,5% 41,3% 15,2% 37,0% 
Was van ziekenhuizen   13,3% 45,3% 41,3% 
Wassen van matten (anti vuilmatten) 50,0% 37,5%   12,5% 
Andere 7,7% 37,8% 28,0% 26,6% 
Totaal 18,7% 33,0% 27,1% 21,2% 
Spearman Correlatie ,247, sign. ,00, N = 1085 
 
De aard van de hoofdactiviteit of van het product verschilt significant (betekenisvol) naar 
grootte van het bedrijf: nieuw- en/of droogkuis gebeurt vooral in kleine bedrijven met minder 
dan 50 werknemers. Verhuren en wassen gebeurt vooral in grotere bedrijven van meer dan 50 
werknemers. Bedrijven die geen linnen of kledij verhuren, maar enkel wassen hebben meestal 
een personeelsbezetting tussen de 10 en de 100 werknemers. 
 
Samen met de invloed van de activiteit speelt ook de bedrijfsgrootte een rol bij de gunstige of 
ongunstige invloed op werkbaar werk. De invloed van de hoofdactiviteit moet gecontroleerd 
worden voor bedrijfsgrootte. De significante (betekenisvolle) verbanden die dan blijven zijn 
verbanden tussen de activiteit en werkbaar werk, ongeacht de bedrijfsgrootte. 
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Tabel 140 werkbaar werk naar activiteiten gecontroleerd voor bedrijfsgrootte 

  Controle voor 
Bedrijfsgrootte 

Hoofdactiviteit Indeling naar 
product 

Verhuren 
versus enkel 

wassen 
Psychische 
vermoeidheid Spearman's rho ,099(**) ,110(**) ,118(**) 

  Sign. (1-zijdig) ,003 ,001 ,000 
  N 799 799 799 
Welbevinden in het 
werk Spearman's rho ,021 ,020 ,001 

  Sign. (1-zijdig) ,277 ,287 ,486 

 
W
e
r
k
b
a
a
r   N 799 799 799 

Werkdruk Spearman's rho ,047 ,047 ,013 
  Sign. (1-zijdig) ,093 ,092 ,354 
  N 799 799 799 
Emotionele belasting Spearman's rho ,015 ,010 ,000 
  Sign. (1-zijdig) ,332 ,385 ,498 
  N 799 799 799 
Taakvariatie Spearman's rho ,057 ,032 ,032 
  Sign. (1-zijdig) ,054 ,183 ,184 
  N 799 799 799 
Autonomie Spearman's rho ,014 ,049 ,035 
  Sign. (1-zijdig) ,348 ,082 ,162 
  N 799 799 799 
Ondersteuning leiding Spearman's rho ,027 ,002 ,007 
  Sign. (1-zijdig) ,221 ,473 ,420 
  N 799 799 799 
Arbeidsomstandigheden Spearman's rho ,060(*) ,011 ,044 
  Sign. (1-zijdig) ,044 ,374 ,109 

 
 
R
i
s
i
c
o
-
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
n 

  N 799 799 799 
Gezondheidsklachten Spearman's rho ,019 ,058 ,054 
  Sign. (1-zijdig) ,298 ,051 ,063 
  N 799 799 799 
Werkverzuim Spearman's rho ,056 ,046 ,005 
  Sign. (1-zijdig) ,057 ,095 ,444 
  N 799 799 799 
Verloopintentie Spearman's rho ,008 ,036 ,021 
  Sign. (1-zijdig) ,413 ,156 ,273 

 
G
e
v
o
l
g
e
n 

  N 799 799 799 

**Correlatie is significant op het ,01 niveau (1-zijdig). 
 
Na controle van de correlatie tussen de hoofdactiviteit van de afdeling en werkbaar werk voor 
bedrijfsgrootte blijft enkel het verband met psychische vermoeidheid significant (betekenisvol). 
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De significantie blijft voor alle 3 de opdelingen: gedetailleerd naar producten, producten in 
belangrijkste categorieën en de opdeling naar verhuur én was versus enkel wassen. 
 
Voor de bespreking wordt een ‘herschikte’ gedetailleerde indeling gebruikt waarbij te kleine 
categorieën (< 50 respondenten) samengenomen worden met aangrenzende activiteiten. De 
verhuur en/of was van handdoekrollen wordt toegevoegd aan de verhuur en/of was van 
horecalinnen. Was van rust en verzorgingstehuizen wordt samengenomen met de was voor 
particulieren, scholen en verenigingen. Andere kleine categorieën gaan naar ‘andere’. 
 
3 . 2 . 1  P s y c h i s c h e  v e r m o e i d h e i d  

Tabel 141 psychische vermoeidheid naar hoofdactiviteit 

 Niet problematisch Problematisch 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 58,0% 42,0% 
Verhuur en was van werkkledij 74,5% 25,5% 
Verhuur en was van ziekenhuizen 62,3% 37,7% 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 78,2% 21,8% 
Was van horeca (hotels en restaurants) 69,8% 30,2% 
Was van werkkledij 71,9% 28,1% 
Was van ziekenhuizen 63,0% 37,0% 
Nieuwkuis en/of droogkuis 64,2% 35,8% 
Andere 73,4% 26,6% 
Totaal 68,9% 31,1% 
Spearman Correlatie ,099, sign. ,003, N = 799 (gecontroleerd voor bedrijfsgrootte) 
 
De psychische vermoeidheid is het meest problematisch voor werknemers in de verhuur en 
was van horecalinnen, wanneer er enkel gewassen wordt en dus niet verhuurd ligt de 
psychische belasting zoals gemiddeld in de sector van de textielverzorging. Voor de was van 
ziekenhuislinnen ligt de belasting in beide gevallen 6% hoger dan gemiddeld. De werknemers 
in wasserijen voor was van particulieren, instellingen & verenigingen hebben de laagste 
psychische belasting en ook de was van werkkledij, al dan niet met verhuur, geeft een 
belasting lager dan het gemiddelde. 
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3 . 2 . 2  W e l b e v i n d e n  i n  h e t  w e r k  

Tabel 142 welbevinden in het werk naar hoofdactiviteit 

 Niet problematisch Problematisch 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 69,4% 30,6% 
Verhuur en was van werkkledij 68,6% 31,4% 
Verhuur en was van ziekenhuizen 68,8% 31,2% 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 74,4% 25,6% 
Was van horeca (hotels en restaurants) 69,5% 30,5% 
Was van werkkledij 73,7% 26,3% 
Was van ziekenhuizen 69,0% 31,0% 
Nieuwkuis en/of droogkuis 80,6% 19,4% 
Andere 76,3% 23,7% 
Totaal 73,8% 26,2% 
Niet sign. verschillend na controle voor bedrijfsgrootte 
 
3 . 2 . 3  W e r k d r u k  

Tabel 143 werkdruk naar hoofdactiviteit 

 Niet problematisch Problematisch 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 74,5% 25,5% 
Verhuur en was van werkkledij 68,0% 32,0% 
Verhuur en was van ziekenhuizen 48,6% 51,4% 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 67,2% 32,8% 
Was van horeca (hotels en restaurants) 61,5% 38,5% 
Was van werkkledij 50,0% 50,0% 
Was van ziekenhuizen 50,7% 49,3% 
Nieuwkuis en/of droogkuis 71,7% 28,3% 
Andere 67,7% 32,3% 
Totaal 63,3% 36,7% 
Niet sign. verschillend na controle voor bedrijfsgrootte 
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3 . 2 . 4  E m o t i o n e l e  b e l a s t i n g  

Tabel 144 emotionele belasting naar hoofdactiviteit 

 Niet problematisch Problematisch 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 92,0% 8,0% 
Verhuur en was van werkkledij 96,0% 4,0% 
Verhuur en was van ziekenhuizen 93,2% 6,8% 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 97,4% 2,6% 
Was van horeca (hotels en restaurants) 94,0% 6,0% 
Was van werkkledij 95,7% 4,3% 
Was van ziekenhuizen 93,2% 6,8% 
Nieuwkuis en/of droogkuis 94,5% 5,5% 
Andere 93,2% 6,8% 
Totaal 94,4% 5,6% 
Niet sign. verschillend na controle voor bedrijfsgrootte 
 
3 . 2 . 5  T a a k v a r i a t i e  

Tabel 145 taakvariatie naar hoofdactiviteit 

 Niet problematisch Problematisch 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 35,3% 64,7% 
Verhuur en was van werkkledij 47,1% 52,9% 
Verhuur en was van ziekenhuizen 29,5% 70,5% 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 36,5% 63,5% 
Was van horeca (hotels en restaurants) 49,0% 51,0% 
Was van werkkledij 44,6% 55,4% 
Was van ziekenhuizen 31,0% 69,0% 
Nieuwkuis en/of droogkuis 56,6% 43,4% 
Andere 52,7% 47,3% 
Totaal 45,5% 54,5% 
Niet sign. verschillend na controle voor bedrijfsgrootte 
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3 . 2 . 6  A u t o n o m i e  

Tabel 146 autonomie naar hoofdactiviteit 

 Niet problematisch Problematisch 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 60,0% 40,0% 
Verhuur en was van werkkledij 65,4% 34,6% 
Verhuur en was van ziekenhuizen 38,2% 61,8% 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 55,1% 44,9% 
Was van horeca (hotels en restaurants) 63,5% 36,5% 
Was van werkkledij 46,8% 53,2% 
Was van ziekenhuizen 40,3% 59,7% 
Nieuwkuis en/of droogkuis 67,9% 32,1% 
Andere 66,3% 33,7% 
Totaal 58,2% 41,8% 
Niet sign. verschillend na controle voor bedrijfsgrootte 
 
3 . 2 . 7  O n d e r s t e u n i n g  v a n  d e  l e i d i n g  

Tabel 147 ondersteuning van de leiding naar hoofdactiviteit 

 Niet problematisch Problematisch 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 79,6% 20,4% 
Verhuur en was van werkkledij 84,6% 15,4% 
Verhuur en was van ziekenhuizen 75,5% 24,5% 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 77,9% 22,1% 
Was van horeca (hotels en restaurants) 76,9% 23,1% 
Was van werkkledij 82,8% 17,2% 
Was van ziekenhuizen 83,1% 16,9% 
Nieuwkuis en/of droogkuis 83,6% 16,4% 
Andere 83,1% 16,9% 
Totaal 80,8% 19,2% 
Niet sign. verschillend na controle voor bedrijfsgrootte 
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3 . 2 . 8  A r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n  

Tabel 148 arbeidsomstandigheden naar hoofdactiviteit 

 Niet problematisch Problematisch 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 64,0% 36,0% 
Verhuur en was van werkkledij 75,5% 24,5% 
Verhuur en was van ziekenhuizen 62,0% 38,0% 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 69,2% 30,8% 
Was van horeca (hotels en restaurants) 64,5% 35,5% 
Was van werkkledij 64,1% 35,9% 
Was van ziekenhuizen 67,5% 32,5% 
Nieuwkuis en/of droogkuis 79,7% 20,3% 
Andere 74,7% 25,3% 
Totaal 70,5% 29,5% 
Spearman Correlatie ,060, sign. ,044, N = 799 (na controle op bedrijfsgrootte) 
 
De verhuur en was van werkkledij en de nieuwkuis kennen het minst problematische 
arbeidsomstandigheden. 
 
3 . 2 . 9  G e z o n d h e i d s k l a c h t e n  

Tabel 149 nek- of schouderpijnen naar hoofdactiviteit 

 Nee Ja 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 50,0% 50,0% 
Verhuur en was van werkkledij 43,6% 56,4% 
Verhuur en was van ziekenhuizen 34,2% 65,8% 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 46,3% 53,7% 
Was van horeca (hotels en restaurants) 47,5% 52,5% 
Was van werkkledij 42,1% 57,9% 
Was van ziekenhuizen 48,1% 51,9% 
Nieuwkuis en/of droogkuis 47,3% 52,7% 
Andere 51,0% 49,0% 
Totaal 46,1% 53,9% 
Niet sign. verschillend na controle voor bedrijfsgrootte 
 
Globaal genomen is het verschil niet significant (betekenisvol), maar er zijn opmerkelijk veel 
klachten over nek- en schouderpijnen in de wasserijen met verhuur en was van ziekenhuizen 
(65,8%). Ook bij wassen van werkkledij zijn er meer klachten van nek- en schouderpijnen 
(57,9%). 
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Tabel 150 rugpijn naar hoofdactiviteit 

 Nee Ja 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 36,5% 63,5% 
Verhuur en was van werkkledij 48,1% 51,9% 
Verhuur en was van ziekenhuizen 41,7% 58,3% 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 51,2% 48,8% 
Was van horeca (hotels en restaurants) 45,3% 54,7% 
Was van werkkledij 40,6% 59,4% 
Was van ziekenhuizen 36,6% 63,4% 
Nieuwkuis en/of droogkuis 49,1% 50,9% 
Andere 47,7% 52,3% 
Niet sign. N = 1069 
 
Rugpijnen verschillen globaal genomen niet significant (betekenisvol), maar opmerkelijk zijn 
de hoge klachten in de was voor ziekenhuizen en de verhuur en was van horecalinnen. 
 
3 . 2 . 1 0  W e r k v e r z u i m  

Vraag: Hoeveel dagen bleef u in de afgelopen 12 maanden thuis wegens ziekte of ongeval? 

Tabel 151 werkverzuim naar hoofdactiviteit 

 
Geen enkele 

dag 
Minder dan 10 

dagen 
Meer dan 
10 dagen 

Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 31,5% 46,3% 22,2% 
Verhuur en was van werkkledij 44,6% 35,7% 19,6% 
Verhuur en was van ziekenhuizen 30,2% 43,1% 26,7% 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 34,1% 42,3% 23,6% 
Was van horeca (hotels en restaurants) 55,3% 29,2% 15,5% 
Was van werkkledij 42,3% 39,2% 18,6% 
Was van ziekenhuizen 26,8% 43,9% 29,3% 
Nieuwkuis en/of droogkuis 54,8% 31,5% 13,7% 
Andere 41,2% 40,2% 18,6% 
Totaal 43,0% 37,6% 19,5% 
Niet sign. Verschillend na controle voor bedrijfsgrootte 
 
3 . 2 . 1 1  V e r l o o p i n t e n t i e  

Vraag: Hoe dikwijls heeft u in de afgelopen 12 maanden overwogen elders werk te zoeken? 
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Tabel 152 verloopintentie naar hoofdactiviteit 

 Regelmatig Af en toe Nooit 
Verhuur en was van horecalinnen (hotels en restaurants) 13,2% 26,4% 60,4% 
Verhuur en was van werkkledij 14,3% 30,4% 55,4% 
Verhuur en was van ziekenhuizen 12,2% 28,7% 59,1% 
Was van particulieren, instellingen & verenigingen 9,1% 24,8% 66,1% 
Was van horeca (hotels en restaurants) 15,2% 29,7% 55,1% 
Was van werkkledij 12,4% 36,1% 51,5% 
Was van ziekenhuizen 12,7% 29,1% 58,2% 
Nieuwkuis en/of droogkuis 10,0% 19,5% 70,5% 
Andere 11,1% 24,7% 64,1% 
Totaal 11,8% 26,4% 61,8% 
Niet sign. Verschillend na controle voor bedrijfsgrootte 
 

3 . 3 .  O n d e r n em i n g s g ro o t t e  

In volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de invloed van de bedrijfsgrootte op 
werkbaar werk. De ondernemingsgrootte betreft het aantal werknemers in het bedrijf wanneer 
het gaat om een bedrijf met 1 vestiging of het aantal werknemers in de vestiging wanneer het 
gaat om een vestiging die deel uit maakt van een groter bedrijf. 
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Tabel 153 overzichtstabel  van werkbaar werk naar grootte van de vestiging 

  Grootte van de vestiging 
Psychische vermoeidheid Spearman’s rho ,099(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1312 
Welbevinden in het werk Spearman's rho ,071(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,005 
  N 1312 
Werkdruk Spearman's rho ,129(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1312 
Emotionele belasting Spearman's rho ,003 
  Sign. (1-zijdig) ,450 
  N 1311 
Taakvariatie Spearman's rho ,077(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,003 
  N 1306 
Autonomie Spearman's rho ,144(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1314 
Ondersteuning directe leiding Spearman's rho ,014 
  Sign. (1-zijdig) ,300 
  N 1327 
Arbeidsomstandigheden Spearman's rho ,050(*) 
  Sign. (1-zijdig) ,036 
  N 1316 
Gezondheidsklachten in 4 categorieën Spearman's rho ,042 
  Sign. (1-zijdig) ,068 
  N 1284 
Aantal ziektedagen in voorbije jaar Spearman's rho ,155(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1411 
Frequentie van uitkijken naar een andere baan Spearman's rho ,024 
  Sign. (1-zijdig) ,179 
  N 1407 
**  Correlatie is significant op het ,01 niveau (1-zijdig). 
*  Correlatie is significant op het ,05 niveau (1-zijdig). 
 
De meeste indicatoren zijn significant (betekenisvol) verschillend naar omvang van de 
tewerkstelling.  
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Er is ook gevraagd of het bedrijf meerdere vestingen heeft en uit de kruistabel met de grootte 
van de vestiging blijkt er een significant (betekenisvol) verband tussen grootte en aantal 
vestigingen. 

Tabel 154 tewerkstelling naar bedrijfsgrootte en aantal vestigingen 

 Heeft het bedrijf vestigingen op verschillende plaatsen in België? 

 
Geen andere 
vestigingen 

Ja, zonder 
specificatie 

Ja, maar minder dan 3 
vestigingen 

Ja en meer dan 3 
vestigingen 

Minder dan 10 82,6%   12,4% 5,0% 
Van 10 tot 49 75,1% ,4% 11,6% 12,9% 
Van 50 tot 99 32,4%   5,6% 62,0% 
100 of meer 2,1% ,3% 47,8% 49,8% 
Totaal 49,0% ,2% 17,8% 32,9% 
Spearman Correlatie ,582, sign. ,00, N = 1354 
 
Kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers hebben meestal geen andere vestigingen. 
Bedrijven met meer dan 50 werknemers hebben meestal wel meerdere vestigingen 
 
Bij de verdere analyse wordt enkel de grootte van de vestiging gebruikt. Door de sterke 
correlatie zal het profiel van bedrijven met meerdere vestigingen overeenstemmen met dat van 
de grote bedrijven en visa versa is er voor de werknemers in de kleine bedrijven. 
 
3 . 3 . 1  P s y c h i s c h e  v e r m o e i d h e i d  

Tabel 155 psychische vermoeidheid naar bedrijfsgrootte 

 Niet problematisch Problematisch 
Minder dan 10 72,9% 27,1% 
Van 10 tot 49 70,0% 30,0% 
Van 50 tot 99 68,1% 31,9% 
100 of meer 57,8% 42,2% 
Totaal 67,4% 32,6% 
Spearman Correlatie ,099, sign. ,00, N = 1312 
 
De problematische psychische vermoeidheid is 10% hoger in de bedrijven met meer dan 100 
werknemers in vergelijking met het gemiddelde. 
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3 . 3 . 2  W e l b e v i n d e n  i n  h e t  w e r k  

Tabel 156 welbevinden naar bedrijfsgrootte 

 Niet problematisch Problematisch 
Minder dan 10 82,0% 18,0% 
Van 10 tot 49 71,5% 28,5% 
Van 50 tot 99 70,2% 29,8% 
100 of meer 70,4% 29,6% 
Totaal 72,7% 27,3% 
Spearman Correlatie ,071, sign. ,00, N = 1312 
 
Werknemers in bedrijven met minder dan 10 werknemers hebben duidelijk een hoger 
welbevinden in het werk. 
 
3 . 3 . 3  W e r k d r u k  

Tabel 157 werkdruk naar bedrijfsgrootte 

 Niet problematisch Problematisch 
Minder dan 10 78,6% 21,4% 
Van 10 tot 49 59,7% 40,3% 
Van 50 tot 99 57,9% 42,1% 
100 of meer 55,5% 44,5% 
Totaal 61,5% 38,5% 
Spearman Correlatie ,129, sign. ,00, N = 1312 
 
De werkdruk is opmerkelijk minder problematisch in bedrijven met minder dan 10 werknemers. 
 
3 . 3 . 4  E m o t i o n e l e  b e l a s t i n g  

Tabel 158 emotionele belasting naar bedrijfsgrootte 

 Niet problematisch Problematisch 
Minder dan 10 95,5% 4,5% 
Van 10 tot 49 92,5% 7,5% 
Van 50 tot 99 93,1% 6,9% 
100 of meer 94,5% 5,5% 
Totaal 93,6% 6,4% 
Niet sign. N = 1311 
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De emotionele belasting is niet significant (betekenisvol) verschillend naar bedrijfsgrootte. 
 
3 . 3 . 5  T a a k v a r i a t i e  

Tabel 159 taakvariatie naar bedrijfsgrootte 

 Niet problematisch Problematisch 
Minder dan 10 54,8% 45,2% 
Van 10 tot 49 47,7% 52,3% 
Van 50 tot 99 40,9% 59,1% 
100 of meer 44,3% 55,7% 
Totaal 46,3% 53,7% 
Spearman Correlatie ,077, sign. ,00, N = 1306 
 
De taakvariatie is opmerkelijk gunstiger in kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. 
 
3 . 3 . 6  A u t o n o m i e  

Tabel 160 autonomie naar bedrijfsgrootte 

 Niet problematisch Problematisch 
Minder dan 10 70,9% 29,1% 
Van 10 tot 49 60,4% 39,6% 
Van 50 tot 99 53,4% 46,6% 
100 of meer 48,9% 51,1% 
Totaal 57,8% 42,2% 
Spearman Correlatie ,144, sign. ,00, N = 1314 
 
De grootte van autonomie is omgekeerd evenredig met de bedrijfsgrootte. 
 



Werkbaar werk in de textielverzorging 

 120

3 . 3 . 7  O n d e r s t e u n i n g  v a n  d e  l e i d i n g  

Tabel 161 ondersteuning van de leiding naar bedrijfsgrootte 

 Niet problematisch Problematisch 
Minder dan 10 86,3% 13,7% 
Van 10 tot 49 77,1% 22,9% 
Van 50 tot 99 81,3% 18,7% 
100 of meer 81,0% 19,0% 
Totaal 80,6% 19,4% 
Niet sign. N = 1311 
 
Er is geen lineair significant (betekenisvol) verband bij de opdeling in 4 categorieën van 
bedrijfsgrootte. Bij een opdelen naar bedrijven met minder dan 10 werknemers en bedrijven 
met 10 of meer werknemers is het verband tussen ondernemingsgrootte en ondersteuning van 
de leidinggevenden wel significant. 
 
3 . 3 . 8  A r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n  

Tabel 162 arbeidsomstandigheden naar bedrijfsgrootte 

 Niet problematisch Problematisch 
Minder dan 10 78,8% 21,2% 
Van 10 tot 49 67,8% 32,2% 
Van 50 tot 99 69,4% 30,6% 
100 of meer 68,8% 31,2% 
Totaal 70,4% 29,6% 
Spearman Correlatie ,050, sign. ,03, N = 1316 
 
De arbeidsomstandigheden zijn significant (betekenisvol) minder problematisch in KMO’s met 
minder dan 10 werknemers. 
 
3 . 3 . 9  G e z o n d h e i d s k l a c h t e n  

Het aantal gezondheidsklachten verschillen niet naar grootte van de vestiging of bedrijf waar 
de werknemers werken. Eén specifieke klacht verschilt wel significant (betekenisvol) naar 
bedrijfsgrootte. 
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Tabel 163 aanslepende vermoeidheid naar bedrijfsgrootte 

 Nee Ja 
Minder dan 10 71,9% 28,1% 
Van 10 tot 49 66,5% 33,5% 
Van 50 tot 99 66,6% 33,4% 
100 of meer 61,1% 38,9% 
Totaal 66,4% 33,6% 
Spearman Correlatie ,063, sign. ,02, N = 1388 
 
Aanslepende vermoeidheid komt meer voor in grote bedrijven. 
 
3 . 3 . 1 0  W e r k v e r z u i m  

Vraag: Hoeveel dagen bleef u in de afgelopen 12 maanden thuis wegens ziekte of ongeval? 

Tabel 164 werkverzuim naar bedrijfsgrootte 

 Geen enkele dag Minder dan 10 dagen Meer dan 10 dagen 
Minder dan 10 58,8% 29,0% 12,2% 
Van 10 tot 49 46,0% 37,9% 16,0% 
Van 50 tot 99 33,0% 43,7% 23,3% 
100 of meer 40,3% 34,9% 24,7% 
Totaal 43,4% 37,3% 19,2% 
Spearman Correlatie ,155, sign. ,00, N = 1411 
 
In bedrijven met minder dan 10 werknemers is er significant (betekenisvol) minder 
werkverzuim. 
 
3 . 3 . 1 1  V e r l o o p i n t e n t i e  

Vraag: Hoe dikwijls heeft u in de afgelopen 12 maanden overwogen elders werk te zoeken? 

Tabel 165 verloopintentie naar bedrijfsgrootte 

 Regelmatig Af en toe Nooit 
Minder dan 10 10,3% 23,0% 66,7% 
Van 10 tot 49 14,0% 27,9% 58,1% 
Van 50 tot 99 11,5% 28,6% 59,8% 
100 of meer 11,6% 28,7% 59,7% 
Totaal 12,2% 27,4% 60,4% 
Niet sign. N = 1407 
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De verloopintentie verschilt niet significant (betekenisvol). 
 

3 . 4 .  B e s l u i t  

Tabel 166 problematisch sectorprofiel voor werkbaar werk 

  Typische functies Hoofdactiviteit 
Grootte 

Vestiging 
Psychische vermoeidheid - Verhuur en was horeca > 100 werknemers 

   Verhuur en was ziekenhuizen  

   Was van ziekenhuizen  

Welbevinden in het werk - - > 10 werknemers 

     

W
e
r
k
b
a
a
r 

     

Werkdruk Droogtrommels - > 10 werknemers 

  Sorteren propere was   

     

Emotionele belasting Leidinggevenden - - 

     

     

Taakvariatie Vouwen - > 10 werknemers 

  Mangel   

  Uit- en ophangen   

Autonomie Vouwen - > 10 werknemers 

  Uit- en ophangen   

     

Ondersteuning directe leiding - - - 

     

     

Arbeidsomstandigheden Droogtrommels Verhuur en was ziekenhuizen - 

  Sorteren propere was Was van werkkledij  

 
 
 
 
 
 
R
i
s
i
c
o
-
i
n
d
i
c
a
t
o
r
e
n 

  Sorteren vuilgoed   

Gezondheidsklachten - Werkkledij - 

     

     

Aantal ziektedagen in voorbije jaar Steriele afdeling - > 50 werknemers 

  Sorteren vuilgoed   

     
Frequentie van uitkijken naar een 
andere baan - - - 

     

 
 
 
G
e
v
o
l
g
e
n 
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Een overzicht van de plus- en minpunten voor de belangrijkste karakteristieken van de sector 
toont duidelijk knelpunten voor bepaalde beroepen & activiteiten en een opmerkelijk verschil 
naar grootte van de bedrijven. 
 
De meeste knelpunten zijn er bij de droogtrommels, het sorteren van de was en het uit- en 
ophangen van de was. Werkbaar werk is het meest gunstig voor leidinggevenden en 
chauffeurs. 
 
Werken in wasserijen waar ziekenhuiswas verwerkt wordt geeft meer belasting en het maakt 
geen verschil of het om enkel wassen dan wel verhuur en wassen gaat. Verhuur en was van 
horecalinnen en was van werkkledij zorgt ook voor meer dan gemiddeld problemen met 
werkbaar werk. Wanneer echter voor de werkkledij er ook verhuur van werkkledij bij hoort 
kunnen ongunstige situaties voor werkbaar werk beperkt worden. Het werk in de nieuw- en 
droogkuis is nooit ongunstiger dan gemiddeld en is relatief gezien ‘het meest werkbaar’ in 
vergelijking met de andere activiteiten in de sector van de textielverzorging. 
 
Naar grootte van bedrijf zijn de verschillen naar werkbaar werk voor de werknemers vooral 
deze tussen de zeer kleine bedrijven en de zeer grote. In KMO’s met minder dan 10 
werknemers scoren bijna alle factoren van werkbaar werk gunstig in vergelijking met de 
andere bedrijven. Geen enkele wijkt negatief af. De zeer grote bedrijven zijn relatief 
problematisch op vlak van de psychische vermoeidheid. 
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Hoofdstuk 4  
Arbeidsorganisatie & werkbaar werk 

Alle gegevens zij verzameld met de enquête Werk en Welzijn in de textielverzorgingssector. 
SERV/STV 2004. 
 
Er zijn in dit onderzoek 10 kenmerken van de arbeidsorganisatie geselecteerd waarvan 
gedacht wordt dat zij een invloed uitoefenen op werkbaar werk voor de werknemers: de 
technologie, de ergonomie, de werkorganisatie, de werkverdeling, de kwaliteitszorg, het 
competentiemanagement, de leiderschapstijl, het loon, de arbeidstijd en de werkzekerheid21. 
De 10 kenmerken van de arbeidsorganisatie verhogen of verlagen de risico-indicatoren en 
hebben zo een invloed op werkbaar werk en de werkbaarheidsgevolgen.  
 
Voor de selectie van de risico-indicatoren, werkbaar werk én de werkbaarheidsgevolgen wordt 
de Vlaamse werkbaarheidsmonitor als voorbeeld genomen. Van de risico-indicatoren worden 
de arbeidsomstandigheden niet opgenomen, omdat die grotendeels geoperationaliseerd 
worden onder de organisatiesleutel ‘ergonomie’. Voor werkbaar werk worden alleen 
psychische vermoeidheid en welbevinden weerhouden. Bij de werkbaarheidsgevolgen wordt 
de arbeidstevredenheid niet opgenomen omdat in dit onderzoek voor de gevolgen gefocust 
wordt op ‘kwantificeerbare’ gevolgen, gevolgen die in kengetallen kunnen omgezet worden: 
gezondheidsklachten, werkverzuim en verloopintentie. 
 
De risico-indicatoren zijn: de werkdruk, de emotionele belasting, de taakvariatie, de autonomie 
en de relatie met de leidinggevenden. Werkbaar werk wordt gemeten met de mate van 
psychische vermoeidheid en welbevinden op het werk. De mogelijke werkbaarheidsgevolgen 
zijn: de gezondheidsklachten, het werkverzuim en de verloopintentie. Bij de bespreking van de 
10 arbeidsorganisatiekenmerken wordt eerst een kort overzicht gegeven van de mate waarin 
de kenmerken voorkomen in de textielverzorgingssector. 
 
De hypotheses bij elke ‘organisatiesleutel’ volgen steeds dezelfde logica: 
organisatiekenmerken hebben een invloed op de ‘risico-indicatoren’ (werkdruk, emotionele 
belasting, …) die op hun beurt bepalend zijn voor werkbaar werk zoals centraal in de 
werkbaarheidsmonitor: psychische vermoeidheid en welbevinden in het werk. Concreet op de 
werkvloer laten de gevolgen zich voelen in de kengetallen: gezondheidsklachten, werkverzuim 
en verloopintentie. Meestal zijn deze werkbaarheidsgevolgen de directe aanleiding tot 
organisatieveranderingen. Werken aan welzijn is een continu en cyclisch proces: 

                                                           
21  De keuze is gebaseerd op gelijkaardig onderzoek in de textielsector en de confectie. 
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Organisatiesleutels   Risico-indicatoren 

Werkdruk, emotionele belasting, 
taakvariatie, autonomie, ondersteuning van 
de leidinggevenden 

 
Werkbaarheidsgevolgen   Werkbaarheidsindicatoren 

Gezondheidsklachten    Psychische vermoeidheid 
Werkverzuim     Welbevinden 
Verloop 

 
De risico-indicatoren kunnen door verschillende organisatiekenmerken beïnvloed worden en 
die invloed kan elkaar versterken of complementair ingezet worden. Zo kunnen teamwerk en 
polyvalentie (meer dan 2 taken) onder bepaalde omstandigheden beiden de taakvariatie 
verhogen. Indien door omstandigheden geen teamwerk mogelijk is, kan extra aandacht gaan 
naar polyvalentie (meer dan 2 taken). 
 
Door de risico-indicatoren als ‘scharnier’ te gebruiken tussen de onafhankelijke variabele 
‘organisatiesleutels’ en de afhankelijke variabele ‘werkbaar werk’ wordt meteen gewezen op 
de mogelijkheid om naast de organisatiesleutels nog alternatieven te zoeken om de risico-
indicatoren in de gunstige richting te sturen. 
 
De meeste organisatiesleutels worden samengesteld uit verschillende aspecten. Zo is de 
technologiesleutel een samenvatting van soorten storingen aan machines en 
transportsystemen én de invloed op de productie. Ter illustratie worden ook alle aspecten 
beschreven met hun invloed op, of verband met, werkbaar werk. Bij de ergonomie worden zo 
alle arbeidsinconveniënten in kaart gebracht met hun relatie tot risico-indicatoren en werkbaar 
werk. Een verschil van 30% bij de groep van problematische psychische vermoeidheid, tussen 
hen die nooit en hen die altijd te maken hebben met extreme temperaturen betekent uiteraard 
niet dat ‘alleen’ de temperatuur voor dit verschil zorgt. De arbeidsinconveniënten komen 
immers meestal samen voor. Wie werkt bij hoge temperaturen staat ook meestal niet ver van 
trillende machines, enz.  
 
Telkens worden eerst de correlaties met werkbaar werk, namelijk psychische vermoeidheid en 
welbevinden gegeven. Daarna volgen de risico-indicatoren werkdruk, emotionele belasting, 
taakvariatie, autonomie, en de ondersteuning van de directe leiding. 
 
De eerste kolom geeft de indicatoren van werkbaar werk en de risico-indicatoren. 
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De 2de kolom vermeldt de statistische gegevens: 
 Sign. = significantie (betekenisvol verschil of niet: de waarde moet kleiner zijn dan ,05. 
 Corr. = correlatie coëfficiënt (sterkte van verband: <,10 is zwak, ,10-,20 is matig, ,20-,30 is 

sterk, >,30 is zeer sterk 
 N = aantal respondenten 

 
In de 3de en volgende kolommen staat per categorie het % werknemers in de problematische 
situatie. De laatste kolom geeft het gemiddelde. 
 
Bovenaan de tabel wordt de frequentieverdeling gegeven, dit om duidelijk te kunnen 
inschatten over hoeveel werknemers het precies gaat. N = aantal werknemers die de vraag 
hebben beantwoord. Op dezelfde rij staan de absolute aantallen per categorie. Op de rij 
daaronder de verdeling in %. Aan de hand van deze gegevens kunnen de absolute cijfers 
achter de percentages problematische situatie berekend worden. Met een voorbeeld: 43% van 
de werknemers die dagelijks met storingen te maken hebben is problematisch psychisch 
vermoeid, in aantal betekent dat 43,4% van 321 of 139 werknemers. 
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1.  De technologie 

In de enquête zijn geen details gevraagd over soorten en types van machines. Het aantal 
machines op de werkpost en de frequentie en ernst van de storingen werd gevraagd. Ook zijn 
er gegevens over het gebruik van informatica. 
 
Voor deze eerste organisatiesleutel wordt de focus gericht op de kwaliteit van de technologie. 
Deze wordt gemeten aan de hand van de invloed en ernst van de storingen.  
 
Bij de analyse is een onderscheid gemaakt tussen de frequentie van de storingen en de 
invloed ervan op de productie. Door de vraag te stellen naar de storingen beogen we een 
algemene beoordeling over de kwaliteit van het werkmateriaal. Dit naar analogie van de vraag 
in de Canadese studie ‘Enough Overwork: Taking Action on Workload’22. 
 
De hypothese is dat een goede kwaliteit van de technologie de risicofactoren beperkt, gunstig 
is voor werkbaar werk en negatieve werkbaarheidsgevolgen vermindert. 
 
Het overzicht op de volgende bladzijde geeft de verbanden tussen de verschillende aspecten 
van de technologie en de aspecten van werkbaar werk. Eerst worden de correlaties met 
psychische vermoeidheid en welbevinden gegeven. Daarna volgen de risico-indicatoren 
werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie en ondersteuning van de directe 
leiding.  
 

1ste kolom: indicatoren van werkbaar werk, 2de kolom: significantie (Spearman's rho),  
correlaties, N=aantal respons, 3de kolom en volgende: categorieën van de aspecten van de 
arbeidsorganisatie. Bij niet significante (betekenisvolle) relaties worden de % gemarkeerd 
met %, ze blijven leesbaar omdat de vergelijking tussen extreme categorieën toch nog 
interessant is. 
 
Bovenaan de kolom geven de 1ste 2 rijen de verdeling van de antwoorden op de vraag weer 
(1ste rij zijn absolute cijfers, 2de rij zijn %). Zo kan de problematische groep ook in absolute 
aantallen worden ingeschat. 

 

                                                           
22  Enough Overwork: Taking Action On Workload. Canadian Union of Public Employees – Health and Safety 

Branch cupe.ca. Published by the Canadian Union of Public Employees / 21 Florence Street; Ottawa, Ontario / 
K2P 0W6 / © Copyright 2002 CUPE http://cupe.ca/www/HealthAndSafety 
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1 . 1 .  A n a l y s e  v a n  d e  a s p e c t e n  v a n  t e c h n o l o g i e  

1 . 1 . 1  S t o r i n g e n  b i j  m a c h i n e s  

Tabel 167 indicatoren en storingen bij machines 

  Niet aanwezig Uitzonderlijk Maandelijks Wekelijks Dagelijks Gemiddeld 

N = 1422  264 363 203 271 321  

%  18,6% 25,5% 14,3% 19,1% 22,6  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,151, 
N=1318 

26,5% 25,1% 34,9% 39,9% 43,4% 33,8% 

Welbevinden in 
het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,167, 
N=1316 

19,9% 19,8% 29,7% 34,1% 38,4% 28,2% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,194, 
N=1327 

34,4% 23,4% 40,6% 50,2% 52,6% 39,8% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,001 
corr. ,089, 
N=1327 

6,2% 3,3% 5,2% 5,9% 11,8% 6,6% 

Taakvariatie 
Sign. ,003, 
corr. ,083, 
N=1317 

50,4% 50,2% 53,6% 57,9% 60,6% 54,6% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,126, 
N=1323 

41,5% 34,5% 37,8% 50,8% 54,0% 43,8% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,147, 
N=1333 

13,6% 13,3% 22,7% 23,1% 28,5% 20,0% 

 
Alle verbanden zijn significant (betekenisvol), maar de correlaties zijn matig (corr. van .10-
.20). Voor alle werkbaarheids- en risico-indicatoren geldt dat werknemers die dagelijks 
(voorlaatste kolom) te maken hebben met storingen aan machines, relatief meer problemen 
hebben met werkbaar werk. 
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1 . 1 . 2  S t o r i n g e n  b i j  t r a n s p o r t b a n d  

Tabel 168 indicatoren en storingen bij transportband 

  Niet aanwezig Uitzonderlijk Maandelijks Wekelijks Dagelijks Gemiddeld 

N = 1315  896 249 46 61 63  

%  68,1% 18,9% 3,5% 4,6% 4,8%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,125, 
N=1221 

29,7% 33,6% 43,2% 52,7% 54,2% 33,2% 

Welbevinden in 
het werk 

Sign. ,021, 
corr. ,066, 
N=1216 

25,5% 25,4% 36,4% 39,2% 38,3% 27,1% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,146, 
N=1229 

35,1% 38,5% 60,0% 57,9% 65,6% 39,2% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,295 
corr. ,030, 
N=1228 

6,0% 5,1% 11,1% 8,8% 10,0% 6,4% 

Taakvariatie 
Sign. ,224, 
corr. ,035, 
N=1221 

53,7% 52,8% 55,6% 70,2% 58,3% 54,6% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,114, 
N=1221 

39,2% 45,8% 53,3% 60,7% 55,9% 42,8% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,589, 
corr. ,015, 
N=1231 

20,0% 15,9% 24,4% 21,4% 31,7% 20,0% 

 
Hoe meer storingen aan de transportband hoe meer problemen met psychische vermoeidheid, 
welbevinden op het werk, werkdruk en autonomie. 
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1 . 1 . 3  S t o r i n g e n  b i j  h a n g t r a n s p o r t  

Tabel 169 indicatoren en storingen bij hangtransport 

  Niet aanwezig Uitzonderlijk Maandelijks Wekelijks Dagelijks Gemiddeld 

N = 1332  903 203 46 77 103  

%  67,8% 15,2% 3,5% 5,8% 7,7%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,002, 
corr. ,088, 
N=1238 

31,5% 34,3% 34,8% 33,8% 53,0% 33,9% 

Welbevinden in 
het werk 

Sign. ,104, 
corr. ,046, 
N=1236 

27,9% 24,6% 26,1% 30,4% 44,0% 28,7% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,115, 
N=1249 

37,1% 35,9% 42,2% 51,4% 64,4% 40,1% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,073 
corr. ,051, 
N=1248 

5,9% 4,6% 6,8% 12,2% 11,1% 6,5% 

Taakvariatie 
Sign. ,406, 
corr. ,024, 
N=1239 

54,3% 51,5% 44,4% 60,3% 64,6% 54,7% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,129, 
N=1243 

39,9% 45,7% 54,3% 51,4% 63,6% 43,9% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,199, 
corr. ,036, 
N=1249 

19,8% 13,6% 19,6% 25,0% 33,0% 20,2% 

 
Dagelijkse storingen aan het hangtransport zorgen ervoor dat meer werknemers problemen 
hebben met psychische vermoeidheid, werkdruk en autonomie. 
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1 . 1 . 4  S t o r i n g e n  b i j  r o l k a r r e n  o f  w a g e n t j e s  

Tabel 170 indicatoren en storingen bij rolkarren of wagentjes 

  Niet aanwezig Uitzonderlijk Maandelijks Wekelijks Dagelijks Gemiddeld 

N = 1171  501 515 50 45 60  

%  42,8% 44% 4,3% 3,8% 5,1%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,007, 
corr. ,082, 
N=1096 

33,5% 32,1% 36,7% 50,0% 66,1% 35,3% 

Welbevinden in 
het werk 

Sign. ,032, 
corr. ,065, 
N=1089 

28,4% 25,1% 42,9% 35,7% 53,6% 29,1% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000 
corr. ,126, 
N=1099 

34,4% 40,1% 44,7% 55,8% 64,3% 39,8% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,582 
corr. ,017, 
N=1096 

7,9% 4,1% 10,6% 11,6% 18,2% 6,9% 

Taakvariatie 
Sign. ,244, 
corr. ,035, 
N=1091 

51,5% 56,9% 46,8% 46,5% 63,6% 54,2% 

Autonomie 
Sign. ,255, 
corr. ,034, 
N=1095 

42,9% 44,2% 42,9% 44,2% 57,1% 44,3% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,004, 
corr. ,087, 
N=1100 

19,3% 16,6% 26,5% 33,3% 49,1% 20,5% 

 
Hoe meer frequent er storingen zijn bij rolkarren of wagentjes, hoe meer werknemers er 
problemen hebben met psychische vermoeidheid, welbevinden, werkdruk en ondersteuning 
van de leidinggevenden. 
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1 . 1 . 5  S t o r i n g e n  b i j  a n d e r e  w e r k -  e n  h u l p m i d d e l e n  

Tabel 171 indicatoren en storingen bij andere werk- en hulpmiddelen 

  Niet aanwezig Uitzonderlijk Maandelijks Wekelijks Dagelijks Gemiddeld 

N = 1422  914 331 77 52 48  

%  64,3% 23,3% 5,4% 3,7% 3,4%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,018, 
corr. ,065, 
N=1318 

32,3% 30,3% 36,0% 53,1% 58,3% 33,8% 

Welbevinden in 
het werk 

Sign. ,007, 
corr. ,074, 
N=1316 

26,4% 25,8% 38,4% 36,2% 53,3% 28,2% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,108, 
N=1327 

36,8% 36,7% 61,3% 59,2% 59,6% 39,8% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,070 
corr. ,050, 
N=1327 

6,1% 3,9% 6,8% 16,3% 21,3% 6,6% 

Taakvariatie 
Sign. ,760, 
corr. ,008, 
N=1317 

54,6% 52,1% 56,8% 65,3% 56,3% 54,6% 

Autonomie 
Sign. ,226, 
corr. ,033, 
N=1323 

45,5% 38,5% 43,2% 48,0% 46,8% 43,8% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,029, 
corr. ,060, 
N=1333 

19,1% 15,5% 26,7% 38,8% 37,5% 20,0% 

 
Hoe meer storingen bij andere werkmiddelen (andere dan voorgaande), hoe meer werknemers 
problemen hebben met psychische vermoeidheid, welbevinden op het werk, werkdruk en 
ondersteuning van de leidinggevenden. 
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1 . 1 . 6  S t o r i n g e n  b i j  d e  c o m p u t e r  o f  i n f o r m a t i c a  

Tabel 172 indicatoren en storingen bij de computer of informatica 

  Niet aanwezig Uitzonderlijk Maandelijks Wekelijks Dagelijks Gemiddeld 

N = 1422  869 366 91 57 39  

%  61,1% 25,7% 6,4% 4% 2,7%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,215, 
corr. ,034, 
N=1318 

33,2% 31,0% 35,6% 46,3% 51,4% 33,8% 

Welbevinden in 
het werk 

Sign. ,071, 
corr. ,050, 
N=1316 

27,4% 23,6% 32,6% 49,1% 48,6% 28,2% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,109, 
N=1327 

36,6% 38,6% 43,0% 65,5% 75,0% 39,8% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,715 
corr. ,010, 
N=1327 

6,7% 4,3% 8,1% 7,3% 19,4% 6,6% 

Taakvariatie 
Sign. ,731, 
corr. ,009, 
N=1317 

54,9% 50,6% 54,2% 68,5% 66,7% 54,6% 

Autonomie 
Sign. ,352, 
corr. ,026, 
N=1323 

45,6% 36,8% 42,7% 59,3% 50,0% 43,8% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,265, 
corr. ,031, 
N=1333 

20,0% 14,9% 25,6% 27,8% 47,1% 20,0% 

 
Storingen bij de computer of de informatica zorgen voor een grotere groep werknemers met 
een problematische werkdruk. 
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1 . 1 . 7  S t o r i n g e n  m e t  i n v l o e d  o p  h e t  p r o d u c t i e v o l u m e  

Tabel 173 indicatoren en storingen met invloed op het productievolume 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1371  255 645 264 207  

%  18,6% 47% 19,3% 15,1%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,222, 
N=1267 

18,7% 30,7% 43,1% 51,9% 34,1% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,000, 
corr. ,202, 
N=1268 

16,6% 24,2% 37,3% 43,9% 28,3% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,313, 
N=1278 

19,5% 33,5% 55,9% 64,8% 40,1% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,000 
corr. ,174, 
N=1278 

3,4% 2,7% 13,4% 13,4% 6,6% 

Taakvariatie 
Sign. ,001, 
corr. ,095, 
N=1271 

50,0% 52,2% 58,8% 64,6% 54,9% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,132, 
N=11273 

34,1% 42,2% 48,2% 56,0% 44,0% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,194, 
N=1282 

8,7% 18,1% 26,5% 33,8% 20,4% 

 
Hoe meer frequent de storingen een invloed hebben op de productie, hoe meer werknemers 
problemen hebben met werkbaar werk: psychische vermoeidheid, welbevinden op het werk, 
werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie en ondersteuning van de 
leidinggevenden. 
 
Storingen zonder gevolgen kunnen betekenen dat deze snel kunnen opgelost worden of dat 
de betrokken werknemers onmiddellijk elders ‘productief’ ingezet kunnen worden. Over de 
snelheid waarmee storingen opgelost worden is in dit onderzoek geen informatie beschikbaar. 
Bedrijven kiezen soms wel voor een eigen onderhouds- en hersteldienst juist om storingen 
snel te kunnen oplossen. Een alternatief om toch ‘productieverlies’ te vermijden, ook al 
gebeurt de herstelling niet onmiddellijk, is de betrokken werknemer op een andere machine of 
werkpost in te zetten. Indirect bestaat hiervoor wel een aanwijzing in onze data.  
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Om na te gaan of het nuttig is om bij storingen werknemers op andere werkposten in te zetten 
om de gevolgen van productiegebonden storingen te vermijden, vergelijken we de antwoorden 
op 2 vragen. Enerzijds zijn er gegevens over de frequentie van storingen, anderzijds over de 
frequentie van productiegebonden storingen. De vergelijking van de kruistabellen met het 
aantal taken van de werknemers biedt inzicht in de gevolgen. 

Tabel 174 frequentie van de storingen naar takenpakket 

Frequentie van storingen 
 Bijna nooit Zelden Soms Vaak 
1 taak 40,2% 27,0% 19,0% 13,8% 
2 taken 27,7% 34,0% 19,1% 19,1% 
3 of 4 taken 20,8% 30,4% 30,4% 18,4% 
5 of 6 taken 22,5% 32,0% 24,2% 21,3% 
7 of meer taken 17,9% 32,9% 25,2% 23,9% 
Totaal 25,0% 31,3% 24,1% 19,5% 
Spearman Correlatie ,145; sign .000, N = 1024 
 
Storingen nemen toe naarmate men meerdere taken uitvoert, de kans is groter om met 
storingen te maken te krijgen. Spearman correlatie .15. 
 
Maar nemen ook de productiegebonden storingen toe? 

Tabel 175 storingen met invloed op productie naar takenpakket 

Storingen met invloed op de productie 
 Nooit Soms Vaak Altijd 
1 taak 33,6% 37,9% 12,8% 15,6% 
2 taken 21,9% 44,6% 18,6% 14,9% 
3 of 4 taken 14,1% 49,1% 19,0% 17,8% 
5 of 6 taken 13,3% 53,8% 21,7% 11,3% 
7 of meer taken 15,0% 48,0% 23,1% 13,9% 
Totaal 18,7% 47,1% 19,3% 14,9% 
Spearman Correlatie ,09; sign .001, N = 1313 
 
De kans dat deze storingen ook een invloed hebben op de productie neemt niet in dezelfde 
mate toe. Dit zou kunnen betekenen dat door het verplaatsen van werknemers naar een 
andere werkpost wanneer er zich storingen voordoen, dit niet betekent dat zij meer kans lopen 
om geconfronteerd te worden met storingen die een invloed hebben op de productie. 
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1 . 2 .  T e c h n o l o g i e  a l s  s l e u t e l  

Voor de technologische component van de arbeidsorganisatie wordt de frequentie van 
storingen gecombineerd met de invloed die storingen hebben op de productie. 

Tabel 176 storingen met invloed op productie naar frequentie van storingen (N) 

 Storingen met invloed op de productie Totaal 
Frequentie storingen Nooit Soms Vaak Altijd   
Bijna nooit 100 111 8 14 233 
Zelden 61 170 52 33 316 
Soms 22 125 65 48 260 
Vaak 4 88 65 51 208 
Totaal 187 494 190 146 1017 

Spearman Correlatie ,424; sign .00, N = 1017 
 
Of in % 

Tabel 177 storingen met invloed op productie naar frequentie van storingen (%) 

 Storingen met invloed op de productie Totaal 
Frequentie storingen Nooit Soms Vaak Altijd   
Bijna nooit 9,8% 10,9% ,8% 1,4% 22,9%(1) 
Zelden 6,0%(2) 16,7%(2) 5,1%(3) 3,2%(3) 31,1% 
Soms 2,2%(2) 12,3%(3) 6,4%(3) 4,7%(3) 25,6% 
Vaak ,4%(3) 8,7%(4) 6,4%(4) 5,0%(4) 20,5% 
Totaal 18,4% 48,6% 18,7% 14,4% 100,0% 

Spearman Correlatie ,424; sign .00, N = 1017 
 
De vier ‘technologie’-categorieën zijn: 
 (1) Bijna geen storingen met invloed op de productie of ‘bijna storingsvrij’ (22,9%) 
 (2) Weinig storingen met invloed op de productie of ‘zelden productiegebonden storingen’ 

(24,9%) 
 (3) Weinig storingen maar wel met invloed op de productie ‘soms productiegebonden 

storingen’ (32,1%) 
 (4)Vaak storingen en met invloed op de productie ‘vaak productiegebonden storingen’ 

(20,1%). 
 

1 . 3 .  T e c h n o l o g i e  e n  w e r k b a a r  w e r k  

Storingen bij de technologie met een invloed op de productie hebben een negatieve invloed op 
werkbaar werk. 
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Tabel 178 technologie en werkbaar werk 

  Weinig of geen 
productiegebonden 
storingen 

Zelden 
productiegebonden 
storingen 

Soms 
productiegebonden 
storingen 

Vaak 
productiegebonden 
storingen 

Gemiddeld 

N = 1017  233 253 327 204  

%  22,9% 24,9% 32,2% 20,1%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,185, 
N=957 

25,4% 25,6% 40,3% 47,7% 34,9% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,181, 
N=952 

20,2% 18,0% 36,5% 38,5% 28,7% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,306, 
N=963 

21,8% 24,4% 52,6% 57,8% 39,8% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,000 
corr. ,145, 
N=960 

1,9% 5,0% 7,4% 12,8% 6,7% 

Taakvariatie 
Sign. ,016, 
corr. ,078, 
N=958 

53,0% 46,0% 58,5% 60,1% 54,5% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,132, 
N=11273 

37,3% 35,3% 47,3% 53,8% 43,4% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,194, 
N=1282 

13,7% 15,8% 22,3% 31,3% 20,6% 

 
Wanneer er weinig of geen productiegebonden storingen zijn heeft een kwart (25,4%) van de 
werknemers een probleem met psychische vermoeidheid. Van de groep werknemers die vaak 
met productiegebonden storingen geconfronteerd worden is dat bijna de helft (47,7%). Voor de 
indicator van het welbevinden is het verschil bijna even groot. Bij weinig of geen 
productiegebonden storingen is het welbevinden voor 20% problematisch, in het geval er veel 
productiegebonden storingen zijn is dat voor 38,5% het geval. 
 
57,8% van de werknemers die vaak geconfronteerd worden met productiegebonden storingen 
heeft problemen met de werkdruk. Van de werknemers die weinig of geen productiegebonden 
storingen meemaken heeft 21,8% problemen met de werkdruk. Voor de groep problematische 
emotionele belasting is het verschil tussen weinig of geen en vaak productiegebonden 
storingen 10,9%. Het verschil in problematische groep werknemers is voor taakvariatie 7,1%, 
voor autonomie 16,5% en voor ondersteuning van de directe leiding 17,6% 
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1 . 4 .  T e c h n o l o g i e  e n  w e r k b a a rh e i d s g e v o l g e n  

Productiegebonden storingen hebben vrij tastbare consequenties. 
 
De gezondheidsklachten. 

Tabel 179 technologie en gezondheidsklachten 

 Gezondheidsklachten 

 
Maximum 1 

klacht 
Twee of 3 
klachten 

Vier of 5 
klachten 

Zes of 
meer 

klachten 
Weinig of geen productiegebonden storingen 32,5% 27,3% 23,9% 16,3% 
Zelden productiegebonden storingen 25,5% 33,6% 28,5% 12,3% 
Soms productiegebonden storingen 17,7% 28,6% 31,6% 22,1% 
Vaak productiegebonden storingen 13,0% 28,1% 25,4% 33,5% 
 22,1% 29,5% 27,8% 20,6% 
Spearman Correlatie ,198; sign .000, N = 923 
 
De gezondheidsklachten nemen toe wanneer de frequentie van de storingen met invloed op 
de productie toeneemt. 
 
Vooral de kans op hoofdpijn neemt toe. 

Tabel 180 technologie en hoofdpijn  

 Hoofdpijn 
 Nee Ja 
Weinig of geen productiegebonden storingen 68,6% 31,4% 
Zelden productiegebonden storingen 59,4% 40,6% 
Soms productiegebonden storingen 48,9% 51,1% 
Vaak productiegebonden storingen 49,5% 50,5% 
 56,1% 43,9% 
Spearman Correlatie ,149; sign .000, N = 996 
 
Bij weinig of geen productiegebonden storingen meldt 31,4% hoofdpijn, bij vaak 
productiegebonden storingen is dat 50,5%. 
 
Het werkverzuim. 
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Tabel 181 technologie en werkverzuim 

 
Aantal dagen afwezig wegens ziekte of ongeval in 

de voorbije 12 maanden 

 
Geen enkele 

dag 
Minder dan 10 

dagen 
Meer dan 10 

dagen 
Weinig of geen productiegebonden storingen 47,2% 35,5% 17,3% 
Zelden productiegebonden storingen 46,6% 38,7% 14,6% 
Soms productiegebonden storingen 36,0% 40,1% 23,9% 
Vaak productiegebonden storingen 35,0% 45,8% 19,2% 
 41,0% 39,8% 19,1% 
Spearman Correlatie ,100; sign .00, N = 1009 
 
Het werkverzuim stijgt naarmate de werknemers meer met productiegebonden storingen 
geconfronteerd worden. Situaties waar vaak productiegebonden storingen voorkomen gaan 
samen met meer werkverzuim. 
 
Het verloop. 

Tabel 182 technologie en verloop 

 
In de afgelopen 12 maanden overwogen om elders 

werk te zoeken 
 Regelmatig Af en toe Nooit 
Weinig of geen productiegebonden storingen 8,3% 19,1% 72,6% 
Zelden productiegebonden storingen 9,6% 24,7% 65,7% 
Soms productiegebonden storingen 17,5% 34,2% 48,3% 
Vaak productiegebonden storingen 19,8% 29,7% 50,5% 
 13,9% 27,5% 58,6% 

Spearman Correlatie ,196; sign .000, N = 1008 
 
Mensen die veelvuldig met productiestoringen te maken hebben die een nadelige invloed op 
het productievolume hebben, overwegen meer om uit te kijken naar een andere job. Van de 
werknemers die weinig of geen productiegebonden storingen kennen, heeft 72,6% nooit 
uitgekeken naar ander werk. Van hen die vaak productiegebonden storingen meemaken keek 
maar 50,5% niet uit naar ander werk. 
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1 . 5 .  T e c h n o l o g i e :  s a m e n v a t t i n g  

Tabel 183 technologie en werkbaar werk: samenvatting 

 Frequentie van productiegebonden storingen 
Psychische vermoeidheid 
Welbevinden in het werk 
Werkdruk 
Emotionele belasting 
Taakvariatie 
Autonomie 
Ondersteuning directe leiding 
Gezondheidsklachten in 4 categorieën 
Aantal ziektedagen in voorbije jaar 
Frequentie van uitkijken naar een andere baan 

Hoe hoger de frequentie van storingen die de 
productie hinderen, hoe negatiever de scores op alle 

indicatoren van werkbaar werk. 

 
De hypothese wordt bevestigd dat een goede kwaliteit van de technologie de risico-indicatoren 
beperkt, gunstig is voor werkbaar werk en de werkbaarheidsgevolgen vermindert. De ‘kwaliteit 
van de technologie’ wordt gemeten aan de frequentie van storingen en de invloed op de 
productie.  
 
Arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector die dikwijls met machinestoringen geconfronteerd 
worden ervaren een verhoogde werkdruk, zeker wanneer deze storingen ook gevolgen hebben 
op het productievolume. 
 
In bedrijven met weinig of geen productiegebonden storingen hebben 25,4% van de 
arbeid(st)ers problemen met psychische vermoeidheid, in bedrijven met veel 
productiegebonden storingen is dat 47,7%. Respectievelijk heeft 20,2% en 38,5% van de 
arbeid(st)ers problemen met het welbevinden op het werk. 
 
Wanneer men kan werken met weinig productiegebonden storingen, hebben de arbeid(st)ers 
in de textielverzorgingssector veel minder gezondheidsklachten. Daar waar 31,4% hoofdpijn 
heeft wanneer er weinig productiegebonden storingen zijn, heeft 50,5% klachten over 
hoofdpijn in situaties met veel productiegebonden storingen. 
 
Het werkverzuim ligt hoger wanneer er vaak storingen voorkomen en de verloopintentie ligt 
22% lager in bedrijven waar men productiestoringen met invloed op de productie kan 
vermijden. 
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2.  Ergonomie 

Ergonomie is gericht op de relatie tussen mens, hulpmiddel(en) en organisatie. De Ergonomie 
tracht op basis van kennis omtrent de anatomische, fysiologische en psychologische 
kenmerken van de mens, om producten, technische systemen, taken en functies zodanig te 
ontwerpen dat (1) de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de mens gewaarborgd is en (2) 
doelmatig functioneren wordt bevorderd23. In de publicatie ‘Stress: actie voor welzijn op het 
werk’ wordt deze definitie gevolgd en wordt gepleit om ergonomie niet te beperkten tot 
‘technische’ ergonomie, maar tot de sociale ergonomie uit te breiden24. 
 
De ergonomie wordt voor arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector vooral bepaald door de 
werkhouding (zittend versus staand werken), de aanwezigheid van arbeidsinconveniënten 
(trillingen, lawaai, geur, extreme temperaturen, gevaarlijke stoffen, besmettingsgevaar, risico 
op brandwonden, gevaarlijke situaties, slechte verlichting, lichamelijk zware taken, 
ongemakkelijke houdingen, repetitieve hand/armbewegingen), ondersteuning door 
transportsystemen en mogelijke rotatiesystemen. 
 
In de textielreiniging gebeurt het meeste werk staand en heel wat functies hebben te maken 
met lichamelijk zwaar belastende taken en ergonomisch minder gunstige houdingen. Ook de 
werkomgeving kan extra belastend zijn door lawaai, extreme temperaturen en geurhinder. 
 
Hoe minder gunstig de omgeving en de werkhoudingen, hoe meer belastend voor werkbaar 
werk en hoe groter de werkbaarheidsgevolgen. 
 
Uit een studie in opdracht van De Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en 
Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven RALTEX25 (Nederland) blijkt dat ergonomisch 
slechte houdingen aanleiding geven tot rugklachten, nekklachten, schouderklachten, 
knieklachten en elleboogklachten. Vooral rug- en schouderklachten liggen hoog bij 
werknemers in de wasserij- en stomerijbranche (rep. 50% en 45%). Het werkverzuim als 
gevolg van deze klachten is vrij groot. Van de medewerkers met rugklachten verzuimt 34% 
minstens 1 keer wegens deze klacht. Voor de schouderklachten is dit 27%. In het ergonomisch 
werkplekonderzoek is vastgesteld dat statische werkhoudingen in alle afdelingen en voor alle 
functies een knelpunt zijn. 
 
 

                                                           
23  http://www.ergonoom.nl/ website met definitie, omschrijving van het vakgebied, voorbeelden, 

maatschappelijke trends, enz. 
24  ABVV, 2002 Stress: aktie voor welzijn op het werk, Brussel, ABVV of 

http://www.abvv.be/PDF/nl/Documents/2002/stressnl.pdf 
25  http://www.raltex.nl/arbo/files/rapp_fysieke_belasting.pdf 
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In dit rapport worden verschillende adviezen gegeven, waaronder de belangrijkste: 
 Fysieke belasting van de schouder (repeterende handelingen) en van de rug (statische 

houdingen) verminderen door de introductie van stahulpen, ergonomisch herontwerp en 
taakroulatie. 

 Werkdruk verminderen door eenzijdigheid van functie te verminderen (taakroulatie), 
zelfstandigheid en regelmogelijkheden te bevorderen. 

 
Elk aspect van de ergonomie wordt onderzocht op zijn invloed op de verschillende aspecten 
van werkbaar werk. Uit de significante (betekenisvolle) verbanden worden dan de aspecten 
geselecteerd die opgenomen kunnen worden in de ergonomiesleutel. Ook als het aspect geen 
invloed heeft op de aspecten psychische vermoeidheid en welbevinden, is het mogelijk dat het 
toch opgenomen wordt in de sleutel wanneer er bijvoorbeeld een invloed is op werkdruk of een 
ander aspect van werkbaar werk. Het kan immers zijn dat er geen rechtstreekse invloed is op 
de kernvariabelen van werkbaar werk, psychische vermoeidheid en welbevinden, maar wel 
bijdraagt aan het verhogen van de werkdruk, waardoor onrechtstreeks de vermoeidheid stijgt. 
 
Het overzicht op de volgende bladzijde geeft de verbanden tussen de verschillende aspecten 
van ergonomie en de aspecten van werkbaar werk. Eerst worden de correlaties met 
psychische vermoeidheid en welbevinden gegeven. Daarna volgen de risico-indicatoren 
werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie en ondersteuning van de directe 
leiding.  
 
Naast het algemeen overzicht wordt ook ingegaan op de ergonomische belasting naar functie. 
Door taken anders te verdelen kunnen ergonomische risico’s beter gespreid worden. 
 

1ste kolom: indicatoren van werkbaar werk, 2de kolom: significantie (Spearman's rho),  
correlaties, N=aantal respons, 3de kolom en volgende: categorieën van de aspecten van de 
arbeidsorganisatie. Bij niet significante (betekenisvolle) relaties worden de % gemarkeerd 
met %, ze blijven leesbaar omdat de vergelijking tussen extreme categorieën toch nog 
interessant is. 
 
Bovenaan de kolom geven de 1ste 2 rijen de verdeling van de antwoorden op de vraag weer 
(1ste rij zijn absolute cijfers, 2de rij zijn %). Zo kan de problematische groep ook in absolute 
aantallen worden ingeschat. 
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2 . 1 .  A n a l y s e  v a n  d e  a s p e c t e n  v a n  e r g o n o m i e  

2 . 1 . 1  T r a n s p o r t s y s t e m e n  

Voor het verplaatsen van het linnen en de was, wordt frequent gebruik gemaakt van 
transportsystemen.  

Tabel 184 indicatoren en transportsystemen 

  Geen 
transportsysteem 

Allerlei 
transportsystemen 

Transportband 
en 

hangtransport 
Hang-

transport Transportband Gemiddeld 

N = 956  217 531 48 81 79  

%  22,7% 55,5% 5% 8,5% 8,3%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,006, 
corr. ,092, 
N=892 

28,6% 38,3% 28,3% 38,9% 51,5% 36,7% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,058, 
corr. ,064, 
N=890 

24,6% 28,6% 37,2% 24,7% 39,7% 28,7% 

Risico-indicatoren: 

Werkdruk 
Sign. ,004, 
corr. ,097, 
N=900 

28,3% 45,5% 48,9% 33,8% 46,5% 40,9% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,02  
corr. ,077, 
N=901 

4,3% 6,2% 13,3% 9,3% 9,7% 6,7% 

Taakvariatie 
Sign. ,030, 
corr. ,094, 
N=874 

48,5% 54,8% 57,1% 54,5% 64,8% 54,3% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,140, 
N=894 

34,2% 49,3% 51,1% 50,7% 61,8% 47,1% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,093, 
corr. ,056, 
N=901 

17,3% 19,0% 25,0% 21,6% 26,1% 19,6% 

 
Werkposten (functies) waar geen transport(-systemen) aan te pas komen hebben duidelijk de 
minste belasting. Wie aan een transportband werkt heeft de grootste belasting: 51,5% van hen 
heeft problemen met psychische vermoeidheid, 46,5% heeft een problematische werkdruk, 
64,8% doet hoofdzakelijk routinematige taken (ernstig tekort aan taakvariatie), en 61,8% heeft 
tekort aan autonomie. Telkens gaat het om de grootste groep met problematisch werkbaar 
werk in vergelijking met de andere transportsystemen. 
 
Bijna 40% van de werknemers werkt in min of meerdere mate aan een transportband (zie 
onderstaande tabel, rij totaal). De meest ongunstige situatie, alleen ondersteuning door of 
werk aan een transportband, komt maar bij 5,7% van de werknemers voor. 
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Transportsystemen worden vooral gebruikt om bepaalde functies te ondersteunen 

Tabel 185 functies en transportsystemen 

Ondersteund door transportsysteem 

 

Geen 
transport
systeem 

Rol-
karren 

Trans-
port-
band 

Hang-
trans-
port 

Rolkarren 
en 

transport-
band 

Rolkarren, 
transport-
band en 
hang-

transport 

Rolkarren 
en 

hangtransp
ort 

Transport-
band en 
hang-

transport 

Leidinggevende 15,2% 36,7% 2,5% 5,1% 11,4% 21,5% 7,6%   
Chauffeur 25,4% 44,7% 1,8% ,9% 4,4% 12,3% 9,6% ,9% 
Steriele afdeling 29,6% 25,4% 4,2% 7,0% 8,5% 11,3% 12,7% 1,4% 
Uit- en 
ophangen van 
was 

10,1% 18,5% 5,0% 11,8% 7,6% 21,8% 16,8% 8,4% 

Mangel 12,3% 41,4% 8,0% 3,7% 6,2% 17,9% 8,6% 1,9% 
Stoompop en/of 
stoomcabine 25,6% 22,0% 8,5% 9,8% 2,4% 13,4% 13,4% 4,9% 
Persen en 
strijken 17,9% 30,9% 5,7% 4,9% 5,7% 17,1% 10,6% 7,3% 
Droogtrommels 
en propere was 
sorteren 

7,1% 31,4% 4,3% 2,9% 12,9% 32,9% 5,0% 3,6% 

Verzamelen en 
inleggen van 
was 

17,0% 27,7% 6,3% 6,3% 15,2% 20,5% 6,3% ,9% 

Vouwen van 
was 10,4% 29,0% 8,7% 8,7% 11,5% 19,7% 7,1% 4,9% 
Vuilgoed 
sorteren 10,8% 29,7% 6,3% 3,6% 20,7% 20,7% 7,2% ,9% 
Andere (logistiek 
en diverse) 23,5% 24,7% 3,5% 7,1% 7,1% 21,2% 8,2% 4,7% 
Totaal 15,7% 30,8% 5,7% 5,9% 9,6% 19,7% 9,1% 3,5% 

Spearman's rho Sign. ,023, corr. ,061, N=1381 
 
In bijna alle functies wordt gebruik gemaakt van rolkarren. Het sorteren van propere was en 
verder verwerken wordt meestal ondersteund door band- en/of hangtransport, naast rolkarren. 
Het verhandelen van het linnen voor en na het persen en strijken gebeurt met hang- en 
bandtransport en uiteraard ook rolkarren. 
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2 . 1 . 2  A r b e i d s i n c o n v e n i ë n t e n  

2.1.2.1 Trillingen van werktuigen en machines 
Was- en droogautomaten produceren heel wat trillingen, zelfs wanneer ze relatief 
‘afgezonderd’ worden. 36% van de werknemers heeft te maken met trillingen van werktuigen 
en machines. 

Tabel 186 indicatoren en trillingen van werktuigen en machines 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1396  892 290 106 108  

%  63,9% 20,8% 7,6% 7,7%  

 Spearman's rho % problematisch 
Werkbaar werk 
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, corr. 
,135, N=1294 29,4% 33,9% 46,0% 53,5% 33,5% 

Welbevinden in het werk Sign. ,000, corr. 
,128, N=1290 23,6% 27,6% 38,4% 45,5% 27,3% 

Risico-indicatoren: 
Werkdruk Sign. ,004, corr. 

,129, N=1289 35,9% 42,2% 47,6% 61,5% 40,1% 

Emotionele belasting Sign. ,041  corr. 
,057, N=1290 5,6% 5,2% 7,7% 14,1% 6,4% 

Taakvariatie Sign. ,351, corr. 
,026, N=1280 56,3% 50,9% 58,5% 52,6% 55,1% 

Autonomie Sign. ,987, corr. 
,000, N=1296 43,6% 43,2% 43,6% 44,4% 43,6% 

Ondersteuning directe 
leiding 

Sign. ,000, corr. 
,115, N=1305 17,1% 20,4% 28,7% 35,0% 20,1% 

 
De belasting van trillende werktuigen en machines is duidelijk merkbaar in werkbaar werk en 
in de risico-indicatoren. Van de werknemers die altijd met trillingen te maken hebben is 53,5% 
problematisch vermoeid en 45,5% heeft problemen met het welbevinden op het werk. 61,5% 
heeft een problematische werkdruk. Ook de emotionele belasting en de ondersteuning van de 
leidinggevenden zijn minder gunstig. Hier speelt wellicht een verlaagde tolerantie door de 
voortdurende aanwezigheid van de trillingen. 
 
Niet alle functies hebben evenveel last van trillingen. 
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Tabel 187 functies en last van trillingen 

Trillingen van werktuigen en machines 

 Nooit Soms Vaak Altijd 
Leidinggevende 61,9% 22,6% 8,3% 7,1% 
Chauffeur 82,5% 9,6% 6,1% 1,8% 
Steriele afdeling 68,6% 14,3% 10,0% 7,1% 
Uit- en ophangen van was 67,2% 16,8% 9,2% 6,7% 
Mangel 60,6% 23,5% 8,8% 7,1% 
Stoompop en/of 
stoomcabine 59,5% 26,2% 8,3% 6,0% 

Persen en strijken 60,6% 28,3% 5,5% 5,5% 
Droogtrommels en propere 
was sorteren 50,4% 23,7% 10,8% 15,1% 

Verzamelen en inleggen 
van was 70,3% 23,4% ,9% 5,4% 

Vouwen van was 69,0% 14,1% 7,6% 9,2% 
Vuilgoed sorteren 58,1% 23,8% 8,6% 9,5% 
Andere (logistiek en 
diverse) 58,4% 24,7% 6,7% 10,1% 

Totaal 63,9% 20,8% 7,6% 7,7% 

Spearman's rho Sign. ,026, corr. ,060, N=1396 
 
Vooral het werk aan de mangel, het stomen, het persen en strijken, de was uithalen uit de 
droogtrommels en sorteren, het vuilgoed sorteren en de logistieke functies hebben last van 
trillingen: telkens 40% of meer. 
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2.1.2.2 Lawaaihinder 
Lawaaihinder is voor 76,7% van de werknemers op bepaalde momenten een probleem. 32,5% 
heeft er altijd last van. 

Tabel 188 indicatoren en lawaaihinder 

 Spearman's rho Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1449  337 381 260 471  

%  23,3% 26,3% 17,9% 32,5%  

 Spearman's rho % problematisch 
Werkbaar werk    
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, corr. 
,228, N=1348 24,4% 24,1% 31,2% 50,9% 34,1% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,000, corr. 
,207, N=1345 19,6% 18,8% 26,2% 42,1% 27,8% 

Risico-indicatoren: 
Werkdruk Sign. ,004, corr. 

,277, N=1344 27,1% 27,3% 40,0% 59,8% 40,0% 

Emotionele belasting Sign. ,000  corr. 
,113, N=1345 4,3% 3,0% 6,6% 10,6% 6,4% 

Taakvariatie Sign. ,010  corr. 
,070, N=1336 51,2% 50,8% 58,2% 58,9% 54,9% 

Autonomie Sign. ,000  corr. 
,100, N=1349 39,1% 37,6% 47,4% 50,1% 43,8% 

Ondersteuning directe 
leiding 

Sign. ,000, corr. 
,171, N=1360 15,2% 11,5% 22,0% 30,5% 20,4% 

 
Wie altijd hinder heeft van lawaai, heeft een hogere belasting en een minder gunstige score 
voor werkbaar werk: 50,9% is problematisch vermoeid, 42,1% heeft problemen met het 
welbevinden. Werknemers die werken onder lawaaihinder hebben ook verhoogde risico-
indicatoren op andere vlakken: 59,8% werkt onder een te hoge werkdruk, 10,8% is 
problematisch emotioneel belast, 58,9% doet routinematig taken, 50,1% heeft tekort aan 
autonomie en 30,5% heeft een problematisch tekort aan ondersteuning van de 
leidinggevenden. 
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Lawaaihinder is niet voor alle functies een even groot probleem. 

Tabel 189 functies en lawaaihinder 

Lawaaihinder 
 Nooit Soms Vaak Altijd 
Leidinggevende 20,7% 32,2% 21,8% 25,3% 
Chauffeur 47,7% 28,8% 17,1% 6,3% 
Steriele afdeling 32,4% 22,5% 18,3% 26,8% 
Uit- en ophangen van was 17,1% 27,6% 15,4% 39,8% 
Mangel 20,9% 27,7% 15,8% 35,6% 
Stoompop en/of 
stoomcabine 24,4% 23,3% 18,9% 33,3% 

Persen en strijken 16,7% 28,0% 15,2% 40,2% 
Droogtrommels en propere 
was sorteren 16,3% 19,7% 24,5% 39,5% 
Verzamelen en inleggen 
van was 21,7% 33,0% 16,5% 28,7% 

Vouwen van was 23,8% 23,3% 15,5% 37,3% 
Vuilgoed sorteren 19,6% 27,7% 25,0% 27,7% 
Andere (logistiek en 
diverse) 26,4% 23,1% 13,2% 37,4% 

Totaal 23,3% 26,3% 17,9% 32,5% 

Spearman's rho Sign. ,001, corr. ,087, N=1449 
 
Vooral de functies die de gewassen was verwerken hebben de meeste last van lawaai. 
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2.1.2.3 Extreme temperaturen 
74,5% van de werknemers in de textielverzorgingssector heeft te maken met extreme 
temperaturen. 

Tabel 190 indicatoren en extreme temperaturen 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1426  364 559 316 187  

%  25,5% 39,2% 22,2% 13,1%  

 Spearman's rho % problematisch 

Werkbaar werk 
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, corr. 
,229, N=1327 22,8% 28,6% 40,7% 59,5% 33,9% 

Welbevinden in het werk Sign. ,000, corr. 
,229, N=1325 18,0% 21,2% 40,1% 46,8% 27,9% 

Risico-indicatoren: 
Werkdruk Sign. ,004, corr. 

,263, N=1324 27,6% 33,0% 50,0% 69,4% 40,3% 

Emotionele belasting Sign. ,000  corr. 
,111, N=1324 5,6% 3,2% 7,8% 15,5% 6,4% 

Taakvariatie Sign. ,050  corr. 
,054, N=1316 51,1% 53,2% 62,2% 53,8% 54,8% 

Autonomie Sign. ,004  corr. 
,078, N=1328 40,3% 40,9% 49,3% 50,0% 43,8% 

Ondersteuning directe 
leiding 

Sign. ,000, corr. 
,173, N=1339 16,3% 13,6% 26,9% 38,3% 20,5% 

 
Hoe meer werknemers moeten werken in extreme temperaturen, hoe meer mensen 
problematisch vermoeid zijn en problemen hebben met het welbevinden op het werk. Veel 
meer mensen ervaren dan een problematische werkdruk, een grotere emotionele belasting, 
minder autonomie en minder ondersteuning van de leidinggevenden. Alleen de taakvariatie 
verschilt niet significant (betekenisvol) naargelang men al dan niet in extreme temperaturen 
werkt.  
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De blootstelling aan extreme temperaturen is niet voor alle functies even frequent. 

Tabel 191 functies en extreme temperaturen 

 Extreme temperaturen 
 Nooit Soms Vaak Altijd 
Leidinggevende 30,6% 42,4% 16,5% 10,6% 
Chauffeur 55,0% 36,9% 3,6% 4,5% 
Steriele afdeling 22,9% 44,3% 15,7% 17,1% 
Uit- en ophangen van was 18,9% 43,4% 23,0% 14,8% 
Mangel 26,4% 38,2% 21,3% 14,0% 
Stoompop en/of stoomcabine 21,8% 33,3% 26,4% 18,4% 
Persen en strijken 13,7% 34,4% 35,1% 16,8% 
Droogtrommels en propere was sorteren 19,9% 39,0% 27,7% 13,5% 
Verzamelen en inleggen van was 32,5% 38,6% 20,2% 8,8% 
Vouwen van was 21,6% 38,9% 24,2% 15,3% 
Vuilgoed sorteren 23,6% 49,1% 21,7% 5,7% 
Andere (logistiek en diverse) 25,3% 34,1% 23,1% 17,6% 
Totaal 25,5% 39,2% 22,2% 13,1% 

Spearman's rho Sign. ,001, corr. ,087, N=1426 
 
Functies die meer dan gemiddeld te maken krijgen met extreme temperaturen zijn: het 
bedienen van stoompop/stoomcabine, persen en strijken, bedienen van droogtrommels en 
sorteren van propere was. 
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2.1.2.4 Gevaarlijke stoffen 
In de sector van de textielverzorging zijn de gevaarlijke stoffen vooral giftige dampen die 
kunnen vrijkomen bij ontvlekken en droogkuis. 

Tabel 192 indicatoren en gevaarlijke stoffen 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1420  1023 279 66 52  

%  72% 19,6% 4,6% 3,7%  

 Spearman's rho % problematisch 
Werkbaar werk 
Psychische vermoeidheid Sign. ,000, corr. 

,113, N=1323 31,1% 39,8% 43,8% 55,6% 34,3% 

Welbevinden in het werk Sign. ,000, corr. 
,102, N=1320 25,1% 30,7% 38,7% 48,9% 27,7% 

Risico-indicatoren: 
Werkdruk Sign. ,000, corr. 

,143, N=1318 36,4% 46,8% 58,7% 63,8% 40,5% 

Emotionele belasting Sign. ,000  corr. 
,132, N=1317 4,8% 7,2% 15,9% 25,5% 6,5% 

Taakvariatie Sign. ,004  corr.         
-,08, N=1308 57,3% 50,2% 41,3% 50,0% 54,8% 

Autonomie Sign. ,039  corr.         
-,057, N=1324 45,0% 42,9% 29,7% 34,0% 43,4% 

Ondersteuning directe 
leiding 

Sign. ,000, corr. 
,120, N=1336 17,6% 24,2% 31,7% 40,4% 20,4% 

 
Hoe meer werknemers in contact komen met giftige stoffen, hoe groter de kans op psychische 
vermoeidheid en problemen met het welbevinden op het werk. Alle risico-indicatoren zijn meer 
ongunstig naarmate werknemers frequenter in contact komen met giftige stoffen. 
 
Er is geen significant (betekenisvol) verband tussen functies en het werken met gevaarlijke 
stoffen. 
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2.1.2.5 Gevaarlijke situaties 
Typische gevaarlijke situaties in de textielverzorgingssector hebben vooral te maken met 
onveilige machines en obstakels op de werkvloer. Omdat naast het wassen en reinigen ook 
voor ophaling en verdeling gezorgd wordt, is 10% van de werknemers chauffeur met de 
bijhorende risico’s op de weg. 

Tabel 193 indicatoren en gevaarlijke situaties 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1423  1010 330 52 31  

%  71% 23,2% 3,7% 2,2%  

 Spearman's rho % problematisch 

Werkbaar werk   
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, corr. 
,152, N=1326 29,9% 42,6% 60,4% 46,7% 34,5% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,000, corr. 
,168, N=1324 23,0% 35,6% 50,0% 51,7% 27,6% 

       

Risico-indicatoren:   
Werkdruk Sign. ,000, corr. 

,215, N=1322 33,7% 54,1% 63,3% 67,9% 40,4% 

Emotionele belasting Sign. ,000  corr. 
,158, N=1321 4,1% 10,4% 18,0% 20,7% 6,5% 

Taakvariatie Sign. ,612, corr.   
-.014, N=1312 55,7% 53,8% 57,1% 51,7% 55,2% 

Autonomie Sign. ,208, corr. 
,035, N=1327 42,6% 46,9% 59,2% 23,3% 43,8% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, corr. 
,180, N=1339 16,2% 25,0% 56,3% 46,7% 20,4% 

 
Hoe frequenter werknemers met gevaarlijke situaties geconfronteerd worden, hoe groter de 
kans op psychische vermoeidheid, problemen met het welbevinden met de werkdruk en de 
emotionele belasting. In deze minder gunstige situaties hebben de werknemers ook minder 
ondersteuning van de leidinggevenden. 
 
Globaal zijn er geen significante (betekenisvolle) verschillen tussen de functies om met 
gevaarlijke situaties geconfronteerd te zijn. 
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2.1.2.6 Lichamelijk zware taken 
In de textielverzorgingssector moet, niettegenstaande de automatisering, meestal nog veel 
handenarbeid verricht worden. 67,8% van de werknemers krijgt te maken met lichamelijk 
zware taken. 

Tabel 194 indicatoren en lichamelijk zware taken 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1433  462 492 253 226  

%  32,2% 34,3% 17,7% 15,8%  

 Spearman's rho % problematisch 

Werkbaar werk   
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, corr. 
,258, N=1335 22,7% 29,1% 41,1% 61,7% 34,4% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,000, corr. 
,281, N=1331 15,9% 21,7% 34,2% 56,3% 27,5% 

Risico-indicatoren:   
Werkdruk Sign. ,000, corr. 

,408, N=1333 20,0% 31,1% 60,9% 76,1% 40,1% 

Emotionele belasting Sign. ,000  corr. 
,173, N=1332 3,4% 3,6% 7,0% 18,8% 6,5% 

Taakvariatie Sign. ,178  corr. 
,037, N=1322 53,6% 52,2% 55,7% 59,8% 54,5% 

Autonomie Sign. ,000  corr. 
,110, N=1335 37,6% 42,1% 46,9% 54,2% 43,5% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, corr. 
,209, N=1345 13,2% 15,1% 24,9% 40,1% 20,2% 

 
Werknemers die vaak of altijd lichamelijk zware taken doen, hebben meer kans op 
problematische psychische vermoeidheid en welbevinden. Hetzelfde geldt voor de risico-
indicatoren problematische werkdruk en emotionele belasting. Werknemers met zware 
lichamelijke taken hebben ook meer problemen met autonomie en ondersteuning van de 
leidinggevenden.  
 
Er zijn geen significante (betekenisvolle) verschillen als alle functies met elkaar vergeleken 
worden, maar 3 functies vertonen toch een relatief grotere belasting: chauffeurs, werknemers 
aan de droogtrommels en het sorteren van de propere was en werknemers bij het sorteren van 
de vuile was. Telkens doet minstens 40% van hen vaak of altijd zware lichamelijke taken. 
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2.1.2.7 Ongemakkelijke werkhoudingen 
56,2% van de werknemers heeft te maken met ongemakkelijke werkhoudingen. 

Tabel 195 indicatoren en ongemakkelijke werkhoudingen 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1420  494 500 242 184  

%  34,8% 35,2% 17% 13%  

 Spearman's rho % problematisch 

Werkbaar werk   
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, corr. 
,291, N=1324 21,1% 28,7% 46,2% 65,7% 33,9% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,000, corr. 
,305, N=1319 15,0% 22,8% 39,2% 59,6% 27,7% 

Risico-indicatoren:   
Werkdruk Sign. ,000, corr. 

,392, N=1318 21,0% 33,4% 63,4% 76,3% 40,1% 

Emotionele belasting Sign. ,000  corr. 
,170, N=1318 2,9% 4,6% 6,6% 19,8% 6,4% 

Taakvariatie Sign. ,009 corr. 
,072, N=1309 52,8% 51,4% 60,8% 63,5% 55,1% 

Autonomie Sign. ,000  corr. 
,140, N=1322 38,7% 38,4% 52,7% 60,2% 43,8% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, corr. 
,244, N=1332 12,0% 15,1% 31,8% 42,3% 20,4% 

 
Zowel werkbaar werk als de risico-indicatoren zijn duidelijk meer problematisch bij de 
werknemers die altijd in ongemakkelijke werkhoudingen werken. Zelfs de mensen die vaak in 
ongemakkelijke werkhoudingen werken hebben significant (betekenisvol) meer kans om 
problemen te hebben met werkbaar werk en met de risico-indicatoren.  
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Het werken in ongemakkelijke of inspannende houdingen is ongelijk verdeeld over de 
verschillende functies. 

Tabel 196 functies en ongemakkelijke werkhoudingen 

Ongemakkelijk of inspannende werkhoudingen 
 

Nooit Soms Vaak Altijd 
Leidinggevende 32,9% 47,6% 14,6% 4,9% 
Chauffeur 45,5% 30,4% 17,9% 6,3% 
Steriele afdeling 31,0% 43,7% 15,5% 9,9% 
Uit- en ophangen van was 33,9% 35,5% 16,1% 14,5% 
Mangel 34,9% 34,9% 17,4% 12,8% 
Stoompop en/of 
stoomcabine 37,9% 33,3% 17,2% 11,5% 

Persen en strijken 32,3% 33,8% 20,0% 13,8% 
Droogtrommels en propere 
was sorteren 31,3% 33,3% 18,8% 16,7% 
Verzamelen en inleggen 
van was 32,5% 41,2% 12,3% 14,0% 

Vouwen van was 37,5% 32,8% 14,1% 15,6% 
Vuilgoed sorteren 34,0% 31,1% 20,4% 14,6% 
Andere (logistiek en 
diverse) 31,5% 32,6% 21,3% 14,6% 

 34,8% 35,2% 17,0% 13,0% 

Spearman's rho Sign. ,039, corr. ,055, N=1420 
 
1/3 werknemers bij het persen en strijken, de droogtrommels en de propere was sorteren, het 
vuilgoed sorteren en de logistieke diensten moeten vaak of altijd in een ongemakkelijke of 
inspannende houding werken. 
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2.1.2.8 Steeds dezelfde hand- en armbewegingen 
84,8% van de werknemers heeft te maken met steeds dezelfde hand- en armbewegingen. 

Tabel 197 indicatoren en steeds dezelfde hand- en armbewegingen 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1445  219 187 319 720  

%  15,2% 12,9% 22,1% 49,8%  

 Spearman's rho % problematisch 

Werkbaar werk   
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, corr. 
,145, N=1346 20,1% 28,4% 33,8% 39,9% 34,0% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,000, corr. 
,185, N=1340 14,5% 19,2% 24,7% 35,6% 27,8% 

Risico-indicatoren:   
Werkdruk Sign. ,000, corr. 

,238, N=1340 20,0% 28,7% 36,1% 50,7% 40,1% 

Emotionele belasting Sign. ,004  corr. 
,080, N=1318 5,6% 1,7% 5,4% 8,6% 6,5% 

Taakvariatie Sign. ,000 corr. 
,242, N=1332 37,3% 36,0% 52,0% 65,6% 54,5% 

Autonomie Sign. ,000  corr. 
,211, N=1346 22,1% 36,1% 43,3% 52,7% 43,8% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, corr. 
,145, N=1356 11,3% 14,9% 17,2% 26,0% 20,4% 

 
Wie altijd dezelfde hand- en armbewegingen moet uitvoeren, heeft een veel grotere kans om 
in een problematische situatie te komen op vlak van werkbaar werk en risico-indicatoren. Hoe 
meer repetitieve handelingen hoe meer belastend het werk is op alle indicatoren. 
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De repetitieve handelingen zijn niet gelijk verdeeld over de functies. 

Tabel 198 functies en repetitieve handelingen 

Repetitieve bewegingen 
 Nooit Soms Vaak Altijd 
Leidinggevende 18,8% 24,7% 25,9% 30,6% 
Chauffeur 54,0% 14,2% 16,8% 15,0% 
Steriele afdeling 12,5% 15,3% 23,6% 48,6% 
Uit- en ophangen van was 7,3% 11,3% 23,4% 58,1% 
Mangel 9,0% 11,8% 23,0% 56,2% 
Stoompop en/of stoomcabine 7,8% 12,2% 26,7% 53,3% 
Persen en strijken 13,7% 13,0% 22,9% 50,4% 
Droogtrommels en propere was sorteren 13,7% 13,7% 22,6% 50,0% 
Verzamelen en inleggen van was 19,1% 15,7% 26,1% 39,1% 
Vouwen van was 6,3% 5,8% 17,8% 70,2% 
Vuilgoed sorteren 13,0% 12,0% 24,1% 50,9% 
Andere (logistiek en diverse) 16,3% 15,2% 15,2% 53,3% 
Totaal 15,2% 12,9% 22,1% 49,8% 

Spearman's rho Sign. ,000, corr. ,161, N=1445 
 
Bij de meeste functies moeten 70% of meer van de werknemers vaak of altijd dezelfde hand- en 
armbewegingen maken. Functies die iets minder repetitieve taken hebben zijn: leidinggevenden, 
chauffeurs, verzamelen en inleggen van was en logistieke diensten. 
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2.1.2.9 Informatica 
29,9% van de werknemers heeft te maken met informatica. 

Tabel 199 indicatoren en informatica 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1390  974 162 86 168  

%  70,1% 11,7% 6,2% 12,1%  

 Spearman's rho % problematisch 

Werkbaar werk   
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,302, corr.    
-,029, N=1295 35,4% 33,5% 32,9% 31,4% 34,5% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,212, corr.    
-,035, N=1290 28,6% 27,9% 27,7% 22,6% 27,8% 

Risico-indicatoren:   
Werkdruk Sign. ,013, corr. 

,069, N=1290 38,1% 41,8% 42,5% 49,0% 40,2% 

Emotionele belasting Sign. ,369  corr. 
,025, N=1289 6,1% 7,2% 7,4% 7,7% 6,5% 

Taakvariatie Sign. ,003 corr.   -
,082, N=1281 57,3% 51,6% 45,7% 47,4% 54,7% 

Autonomie Sign. ,045  corr.    
-,056, N=1295 45,2% 48,1% 38,6% 34,2% 43,8% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,073, corr.    
-,050, N=1306 21,7% 19,7% 18,1% 15,6% 20,5% 

 
Werknemers die vaker met de computer werken hebben een hogere kans op een 
problematische werkdruk. De andere significante (betekenisvolle) verbanden geven een (licht) 
positief effect: hoe meer men met de computer werkt, hoe beter de taakvariatie en de 
autonomie. Op andere indicatoren heeft het werken met de computer geen invloed. 
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Het zijn vooral bepaalde functie die met de computer werken. 

Tabel 200 functies en werken met de computer 

Beeldschermwerk 
 Nooit Soms Vaak Altijd 
Leidinggevende 41,5% 15,9% 13,4% 29,3% 
Chauffeur 83,8% 9,0% 5,4% 1,8% 
Steriele afdeling 76,8% 13,0% 5,8% 4,3% 
Uit- en ophangen van was 78,6% 6,8% 5,1% 9,4% 
Mangel 83,9% 8,9% 1,2% 6,0% 
Stoompop en/of stoomcabine 82,8% 12,6% 2,3% 2,3% 
Persen en strijken 84,4% 7,4% 3,3% 4,9% 
Droogtrommels en propere was sorteren 61,3% 16,2% 6,3% 16,2% 
Verzamelen en inleggen van was 38,4% 14,3% 13,4% 33,9% 
Vouwen van was 82,5% 8,2% 3,8% 5,5% 
Vuilgoed sorteren 34,3% 19,0% 15,2% 31,4% 
Andere (logistiek en diverse) 75,0% 14,1% 4,3% 6,5% 
 70,1% 11,7% 6,2% 12,1% 

Spearman's rho Sign. ,000, corr. ,101, N=1390 
 
Het zijn vooral leidinggevenden, werknemers bij het verzamelen en inleggen van de was en bij 
het sorteren van de vuile was die te maken hebben met beeldschermwerk. 



Werkbaar werk in de textielverzorging 

 161

 

2.1.2.10 Geurhinder 
Geurhinder in de textielverzorgingssector wordt veroorzaakt door de vuile was, de detergenten 
en ontsmettingsmiddelen. 73% van de werknemers heeft te maken met geurhinder. 

Tabel 201 indicatoren en geurhinder 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1447  360 599 297 161  

%  27% 41,4% 20,5% 11,1%  

 Spearman's rho % problematisch 
Werkbaar werk   
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, corr. 
,212, N=1343 25,9% 27,8% 41,3% 64,1% 34,1% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,000, corr. 
,199, N=1340 20,9% 21,7% 34,7% 54,9% 27,7% 

Risico-indicatoren:   
Werkdruk Sign. ,000, corr. 

,255, N=1338 27,7% 33,5% 52,3% 68,0% 39,8% 

Emotionele belasting Sign. ,000  corr. 
,137, N=1338 4,9% 3,4% 7,1% 20,1% 6,5% 

Taakvariatie Sign. ,496 corr. 
,019, N=1328 53,4% 54,6% 56,3% 55,3% 54,7% 

Autonomie Sign. ,000  corr. 
,098, N=1344 38,8% 40,4% 53,6% 48,3% 43,6% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, corr. 
,183, N=1355 14,9% 14,7% 29,2% 39,0% 20,4% 

 
Hoe meer werknemers geconfronteerd zijn met geurhinder, hoe problematischer werkbaar 
werk en hoe minder gunstig de risico-indicatoren. Alleen de taakvariatie is niet verbonden met 
geurhinder. 
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Niet alle functies hebben evenveel last van geurhinder. 

Tabel 202 functies en geurhinder 

Geurhinder 
 Nooit Soms Vaak Altijd 
Leidinggevende 23,0% 49,4% 17,2% 10,3% 
Chauffeur 49,1% 30,9% 15,5% 4,5% 
Steriele afdeling 29,6% 32,4% 25,4% 12,7% 
Uit- en ophangen van was 18,3% 43,7% 24,6% 13,5% 
Mangel 30,1% 43,8% 19,9% 6,3% 
Stoompop en/of stoomcabine 20,9% 40,7% 20,9% 17,6% 
Persen en strijken 23,5% 46,2% 21,2% 9,1% 
Droogtrommels en propere was sorteren 21,2% 40,4% 21,9% 16,4% 
Verzamelen en inleggen van was 33,0% 43,5% 15,7% 7,8% 
Vouwen van was 28,6% 41,3% 21,2% 9,0% 
Vuilgoed sorteren 18,9% 40,5% 24,3% 16,2% 
Andere (logistiek en diverse) 26,9% 39,8% 18,3% 15,1% 
Totaal 27,0% 41,4% 20,5% 11,1% 

Spearman's rho Sign. ,042, corr. ,053, N=1447 
 
Bij een aantal functies hebben minstens 30% van de mensen vaak of altijd last van 
geurhinder: de steriele afdeling, het uit- en ophangen van de was, de stoompop en 
stoomcabine, de droogtrommels en het sorteren van de propere was, het sorteren van 
vuilgoed en logistieke diensten. 
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2.1.2.11 Besmettingsgevaar 
Besmettingsgevaar is vooral een risico in wasserijen die ziekenhuiswas behandelen, maar ook 
was uit bejaardentehuizen en instellingen heeft een hoger risico. 33,1% van de werknemers 
krijgt te maken met besmettingsgevaar. 

Tabel 203 indicatoren en besmettingsgevaar 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1416  947 314 69 36  

%  66,9% 22,2% 4,9% 6,1%  

 Spearman's rho % problematisch 
Werkbaar werk   
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, corr. 
,116, N=1313 30,3% 38,0% 50,0% 45,8% 34,0% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,000, corr. 
,100, N=1311 24,9% 29,5% 35,9% 44,4% 27,7% 

Risico-indicatoren:   
Werkdruk Sign. ,000, corr. 

,189, N=1313 34,4% 47,0% 69,2% 60,3% 40,5% 

Emotionele belasting Sign. ,000  corr. 
,124, N=1312 4,8% 5,7% 17,2% 20,3% 6,6% 

Taakvariatie Sign. ,510 corr.   -
,018, N=1302 56,1% 50,7% 60,9% 57,0% 55,1% 

Autonomie Sign. ,613  corr. 
,014, N=1313 43,3% 44,3% 44,6% 45,8% 43,7% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, corr. 
,116, N=1324 17,2% 25,6% 30,8% 28,6% 20,5% 

 
Werknemers die vaak of altijd werken in situaties waar besmettingsgevaar is, hebben een 
duidelijke hogere psychische vermoeidheid en een lager welbevinden. De werkdruk en de 
emotionele belasting is hoger. De ondersteuning van de directe leiding is minder gunstig. 



Werkbaar werk in de textielverzorging 

 164

 
De meeste functies verschillen niet in risico’s op besmetting.  

Tabel 204 functies en risico’s op besmetting 

Besmettingsgevaar 
 Nooit Soms Vaak Altijd 
Leidinggevende 64,0% 22,1% 4,7% 9,3% 
Chauffeur 54,5% 31,8% 3,6% 10,0% 
Steriele afdeling 66,7% 20,3% 5,8% 7,2% 
Uit- en ophangen van was 78,2% 17,6% ,8% 3,4% 
Mangel 75,7% 19,5% 4,1% ,6% 
Stoompop en/of 
stoomcabine 74,7% 18,4% 3,4% 3,4% 

Persen en strijken 65,1% 24,0% 4,7% 6,2% 
Droogtrommels en propere 
was sorteren 58,9% 24,0% 6,2% 11,0% 

Verzamelen en inleggen 
van was 77,9% 19,5% 1,8% ,9% 

Vouwen van was 77,4% 16,3% 3,7% 2,6% 
Vuilgoed sorteren 36,4% 32,7% 15,0% 15,9% 
Andere (logistiek en 
diverse) 61,5% 24,2% 6,6% 7,7% 

 66,9% 22,2% 4,9% 6,1% 

Spearman's rho Sign. ,064, corr. ,049, N=1416 
 
1 functies springt er uit: het sorteren van de vuile was. 
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2.1.2.12 Risico op brandwonden 
Zowel bij het wassen als het strijken/stomen zijn er risico’s op brandwonden. 46,6% van de 
werknemers krijgt te maken met het risico op brandwonden. 

Tabel 205 indicatoren en het risico op brandwonden 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1436  767 456 107 106  

%  53,4% 31,8% 7,5% 7,4%  

 Spearman's rho % problematisch 
Werkbaar werk   
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, corr. 
,157, N=1336 29,2% 31,9% 51,5% 61,4% 34,2% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,002, corr. 
,085, N=1332 25,6% 25,5% 37,3% 44,4% 27,9% 

Risico-indicatoren:   
Werkdruk Sign. ,000, corr. 

,128, N=1331 35,4% 38,7% 58,3% 57,6% 39,9% 

Emotionele belasting Sign. ,000  corr. 
,099, N=1331 4,6% 6,7% 9,6% 15,2% 6,5% 

Taakvariatie Sign. ,100 corr.   -
,045, N=1320 57,7% 50,3% 56,2% 54,5% 54,9% 

Autonomie Sign. ,138  corr. 
,041, N=1333 42,1% 43,6% 51,0% 47,1% 43,7% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,001, corr. 
,093, N=1344 17,8% 19,0% 34,6% 29,4% 20,4% 

 
Werknemers die werken in een omgeving die risico’s op brandwonden inhoudt, lopen meer 
kans problemen te hebben met psychische vermoeidheid, welbevinden, werkdruk, emotionele 
belasting en problemen met ondersteuning van de leidinggevenden. 
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Het risico op brandwonden is niet voor iedereen gelijk. 

Tabel 206 functies en risico op brandwonden 

 Risico op brandwonden? 
 Nooit Soms Vaak Altijd 
Leidinggevende 47,7% 41,9% 5,8% 4,7% 
Chauffeur 81,3% 17,0% ,9% ,9% 
Steriele afdeling 42,3% 26,8% 11,3% 19,7% 
Uit- en ophangen van was 40,3% 37,1% 9,7% 12,9% 
Mangel 46,0% 34,5% 11,5% 8,0% 
Stoompop en/of 
stoomcabine 25,0% 46,6% 17,0% 11,4% 

Persen en strijken 30,3% 43,2% 9,8% 16,7% 
Droogtrommels en propere 
was sorteren 63,4% 29,7% 6,2% ,7% 

Verzamelen en inleggen 
van was 73,0% 20,0% 6,1% ,9% 

Vouwen van was 62,6% 27,4% 3,2% 6,8% 
Vuilgoed sorteren 61,3% 35,8% ,9% 1,9% 
Andere (logistiek en 
diverse) 57,0% 23,7% 10,8% 8,6% 

 53,4% 31,8% 7,5% 7,4% 

Spearman's rho Sign. ,001, corr. .087, N=1436 
 
Het risico op brandwonden is het grootst in de steriele afdeling en aan het werken aan de 
stoompop en/of stoomcabine. 
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2.1.2.13 Slechte verlichting 
Vooral bij vouwen en strijken is een goede verlichting van groot belang. 30,9% van de 
werknemers krijgt te maken met slechte verlichting. 

Tabel 207 indicatoren en slechte verlichting 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N = 1433  990 290 85 68  

%  69,1% 20,2% 5,9% 4,7%  

 Spearman's rho % problematisch 
Werkbaar werk   
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, corr. 
,109, N=1329 30,8% 36,8% 45,0% 52,3% 33,9% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,000, corr. 
,172, N=1328 22,6% 35,1% 42,3% 47,0% 27,6% 

Risico-indicatoren:   
Werkdruk Sign. ,000, corr. 

,129, N=1330 35,7% 44,8% 55,0% 55,6% 39,7% 

Emotionele belasting Sign. ,001  corr. 
,095, N=1327 5,3% 6,1% 18,5% 12,9% 6,6% 

Taakvariatie Sign. ,261 corr.   -
,031, N=1318 55,6% 50,9% 56,8% 50,8% 54,5% 

Autonomie Sign. ,152  corr. 
,039, N=1331 42,1% 46,0% 54,4% 38,5% 43,4% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, corr. 
,132, N=1340 16,8% 23,5% 32,1% 37,5% 20,1% 

 
Een slechte verlichting gaat samen met een verhoogde arbeidsbelasting. 
 
Globaal tussen alle functies zijn er geen significante (betekenisvolle) verschillen in kwaliteit 
van het licht. 
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2 . 1 . 3  Z i t t e n d  e n  s t a a n d  w e r k e n  

Het meeste werk in de textielverzorgingssector moet staand gebeuren en het gaat om relatief 
statische werkhoudingen: zonder beweging of met steeds terugkerende, kleine bewegingen. 
84,2% van de werknemers in de textielverzorgingssector werkt staand. 

Tabel 208 indicatoren en zittend en staand werken 

  Afwisselend Zittend Staand Gemiddeld 

N = 1510  186 53 1271  

%  12,3% 3,5% 84,2%  

 Spearman's rho % problematisch 
Werkbaar werk  
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, corr. 
,130, N=1388 19,8% 17,6% 35,9% 33,2% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,000, corr. 
,100, N=1386 17,3% 17,6% 29,5% 27,6% 

Risico-indicatoren:  
Werkdruk Sign. ,000, corr. 

,104, N=1389 29,2% 21,6% 41,6% 39,4% 

Emotionele belasting Sign. ,919  corr. 
,003, N=1390 5,3% 9,8% 6,3% 6,3% 

Taakvariatie Sign. ,000 corr. 
,161, N=1380 35,7% 37,3% 57,9% 54,3% 

Autonomie Sign. ,000  corr. 
,192, N=1387 22,0% 20,0% 47,6% 43,4% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,203, corr. 
,034, N=1402 16,4% 19,6% 20,7% 20,1% 

 
Staand werken is het meest problematisch. 
 
Statische werkhoudingen kunnen in zekere mate vermeden worden door meerdere taken af te 
wisselen of door rotatie. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal taken die werknemers gewoonlijk doen, 
in de verschillende werkhoudingen. 
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Tabel 209 zittend/staand werken en aantal taken 

Cramer's V ,215 ,000, N = 1446 
 
12,7% van hen die staand werken doet 1 taak, 49% van hen die zittend werken en 40% van 
diegene die afwisselend kunnen zitten en staan tijdens het werk. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van taakroulatie in de verschillende werkhoudingen. 

Tabel 210 zittend/staand werken en rotatiesysteem 

 Rotatiesysteem 
  Geen rotatie Meerdere keren 

per dag 
Per dag Per week 

Zittend 83,0% 2,1% 6,4% 8,5% 
Staand 61,7% 15,5% 9,8% 12,9% 

Afwisselend zittend en staand 75,0% 11,9% 6,8% 6,3% 

Totaal 64,0% 14,7% 9,4% 12,0% 

Cramer's V ,082 sign. ,00, N = 1459 
 
Taakroulatie gebeurt meer bij werknemers die staand werken. 
 
De werkhouding verschilt naar functie. 

Takenpakket in categorieën 

  1 taak 2 taken 3 of 4 taken 5 of 6 taken 7 of meer taken  Totaal 

       
24 15 7 2 1 49 Zittend 

  
  49,0% 30,6% 14,3% 4,1% 2,0% 100,0% 

155 233 322 229 280 1219   
Staand 
  
  

12,7% 19,1% 26,4% 18,8% 23,0% 100,0% 

72 22 31 26 27 178  
Afwisselend 40,4% 12,4% 17,4% 14,6% 15,2% 100,0% 

 
Totaal 251 270 360 257 308 1446 

  17,4% 18,7% 24,9% 17,8% 21,3% 100,0% 
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Tabel 211 functies en werkhouding 

Werkhouding 
 Afwisselend Zittend Staand 
Leidinggevende 22,7% 4,5% 72,7% 
Chauffeur 75,2% 8,8% 16,0% 
Steriele afdeling 5,5%   94,5% 
Uit- en ophangen van was 10,1% 2,3% 87,6% 
Mangel ,5%   99,5% 
Stoompop en/of stoomcabine 2,1%   97,9% 
Persen en strijken 3,6% 1,5% 94,9% 
Droogtrommels en propere was sorteren 6,0%   94,0% 
Verzamelen en inleggen van was 7,6% 5,9% 86,4% 
Vouwen van was 6,5% 3,0% 90,5% 
Vuilgoed sorteren 2,6% ,9% 96,5% 
Andere (logistiek en diverse) 13,3% 19,4% 67,3% 
Totaal 12,3% 3,5% 84,2% 

Spearman's rho Sign. ,001, corr. .087, N=1436 
 
Chauffeurs hebben duidelijk de meest gunstige werkhouding: afwisselend zittend en staand 
werken. In mindere mate geldt dat ook voor leidinggevenden en logistieke diensten. 
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2 . 1 . 4  R o t a t i e s y s t e m e n  

Om eenzijdige belasting te voorkomen worden in veel bedrijven rotatiesystemen ingevoerd. 

Tabel 212 indicatoren en rotatiesysteem 

  Geen rotatie Meerdere keren 
per dag Per dag Per week Gemiddeld 

N = 1459  935 213 137 174  

%  64,1% 14,6% 9,4% 11,9%  

 Spearman's rho % problematisch 
Werkbaar werk   
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,016, corr. 
,066, N=1348 30,2% 42,4% 31,0% 36,9% 32,9% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,535, corr. 
,017, N=1348 27,0% 30,2% 26,6% 28,9% 27,7% 

Risico-indicatoren:   
Werkdruk Sign. ,014, corr. 

,067, N=1351 36,5% 49,8% 39,2% 42,0% 39,4% 

Emotionele belasting Sign. ,376  corr.    
-,024, N=1351 6,5% 9,9% 5,6% 1,9% 6,4% 

Taakvariatie Sign. ,104 corr.   -
,044, N=1339 57,2% 38,3% 53,3% 61,0% 54,4% 

Autonomie Sign. ,000  corr. 
,000, N=1350 38,8% 51,8% 50,8% 49,1% 43,1% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,901, corr. 
,003, N=1363 19,4% 26,0% 15,7% 18,1% 19,9% 

 
Meerdere keren per dag roteren heeft een negatieve invloed op de psychische vermoeidheid 
en de werkdruk. De autonomie is groter bij medewerk die niet roteren. 
 
Rotatiesystemen worden verschillend toegepast voor de functies. 
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Tabel 213 functies en rotatiesystemen 

Al dan niet opgenomen in een rotatiesysteem 
 Geen rotatie Meerdere keren per dag Per dag Per week 
Leidinggevende 76,7% 9,3% 7,0% 7,0% 
Chauffeur 90,6% 1,7% 3,4% 4,3% 
Steriele afdeling 54,3% 25,7% 10,0% 10,0% 
Uit- en ophangen van was 56,8% 24,0% 11,2% 8,0% 
Mangel 55,7% 16,5% 14,2% 13,6% 
Stoompop en/of stoomcabine 79,1% 13,2% 4,4% 3,3% 
Persen en strijken 52,6% 25,2% 8,9% 13,3% 
Droogtrommels en propere was sorteren 62,8% 16,2% 6,8% 14,2% 
Verzamelen en inleggen van was 61,9% 8,0% 9,7% 20,4% 
Vouwen van was 64,2% 11,9% 13,0% 10,9% 
Vuilgoed sorteren 60,7% 7,1% 9,8% 22,3% 
Andere (logistiek en diverse) 62,4% 17,2% 8,6% 11,8% 
 64,1% 14,6% 9,4% 11,9% 

Spearman's rho Sign. ,001, corr. ,088, N=1459 
 
Chauffeurs zitten bijna nooit in een rotatiesysteem. Werknemers in de steriele afdeling, aan 
het uit- en ophangen van de was en aan het persen/strijken zitten voor 25% in een 
rotatiesysteem waarbij men meerdere keren per dag van plaats verwisselt. Respectievelijk 
20,4% en 22,3% van de werknemers, bij het verzamelen en inleggen en bij het sorteren van 
vuilgoed, roteert wekelijks. 
 
De invloed van rotatie wordt het best duidelijk als 1 functie geselecteerd wordt en de 
rugklachten per rotatiesystemen vergeleken worden. 

Tabel 214 rotatie en spierpijnen bij handvouwen 

Rugpijn Spierpijnen in de ledematen 

Handvouwen (N= 470) Ja Ja 
Geen rotatie 60,7% 60,7% 
Meerdere keren per dag 64,5% 57,8% 
Per dag 46,6% 53,4% 
Per week 67,9% 50,0% 

 
Werknemers aan de vouwtafels hebben minder rugpijn wanneer zij per dag roteren. Rotatie 
zorgt ook voor minder spierpijnen in de ledematen. 
 
De volgende tabel geeft een samenvatting van de problematische situaties op vlak van 
ergonomie. 
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Tabel 215 aspecten van ergonomie en werkbaar werk 

  Transport-
systemen  

Arbeids-
omstandigheden 

Zittend of 
staand? 

Rotatie-
systeem 

Psychische vermoeidheid Transportband Staand Meerdere 

    keren 

    per dag 

Welbevinden in het werk Transportband Staand - 

     

 
Werkbaar 

     

Werkdruk Transportband - meerdere 

    keren 

    per dag 

Emotionele belasting Transportband - - 

  Hangtransport   

     

Taakvariatie Transportband Staand geen rotatie 

    per week 

     

Autonomie Transportband Staand alle 

  Hangtransport  rotatie 

     

Ondersteuning directe leiding Transportband - - 

  Hangtransport   

 
 
 
Risico-
indicatoren 

     
Gezondheidsklachten in 4 
categorieën - Staand meerdere 

    keren 

    per dag 

Aantal ziektedagen in voorbije jaar Transportband Staand - 

     

     
Frequentie van uitkijken naar een 
andere baan - - - 

     

 
 
 
Gevolgen 

   

Hoe 
meer 

inconveniënten 
hoe 

slechter 

  

 

2 . 2 .  E r g o n o mi e  a l s  s l e u t e l  

Voor ergonomie zijn er 4 checkpunten: transportsystemen, arbeidsinconveniënten, zittend 
versus staand werken en rotatiesystemen. Alle aspecten worden opgenomen in de sleutel. 
Voor alle aspecten geldt dat er negatieve invloeden kunnen zijn op werkbaar werk. Functies 
verschillen in kansen op werken in minder gunstige ergonomische omstandigheden. Daarom is 
het belangrijk om alle checkpunten mee te nemen in de organisatiesleutel. 
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Werken aan de transportband en, zij het in mindere mate, aan het hangtransport geven de 
grootste belasting. 
 
De arbeidsinconveniënten of belastende arbeidsomstandigheden wegen negatief op de 
belasting. Over alle arbeidsinconveniënten heen is er een totaalscore gemaakt en de scores 
werden opgedeeld in Weinig inconveniënten, Matig inconveniënten, Veel inconveniënten, Zeer 
veel inconveniënten. Alle inconveniënten zijn opgenomen in de totaalscore omdat 
inconveniënten dikwijls gebonden zijn aan bepaalde functies. Een globaal zwakkere correlatie 
met werkbaar werk kan dus enkele sterke relaties met bepaalde functies verbergen.  
 
Staand werken is het meest ongunstig voor werkbaar werk. 
 
Bij de rotatiesystemen is vooral het dagelijks wisselen een probleem voor werkbaar werk. 
 
Om de globale ergonomische belasting te berekenen over de 4 potentiële belastende factoren 
(staand werken, arbeidsinconveniënten, transportsystemen en rotatie) geven we scores aan 
de verschillende situaties. Hoe hoger de score, hoe hoger de belasting. 
 

1. Transportsystemen: 
• Geen transportsysteem = 0 
• Rolkarren = 0 
• Transportband en hangtransport = 0 
• Rolkarren en hangtransport = 1 
• Hangtransport = 2 
• Rolkarren en transportband = 2 
• Rolkarren, transportband en hangtransport = 3 
• Transportband = 4 

2. Arbeidsinconveniënten: 
• Weinig inconveniënten = 0 
• Matig inconveniënten = 1 
• Veel inconveniënten = 2 
• Zeer veel inconveniënten = 3 

 

3. Zittend en/of staand werken: 
• Staand werken = 1 
• Zittend of afwisselend zittend/staand = 0 

 

4. Rotatiesystemen: 
• Geen rotatie of rotatie per dag = 0 
• Rotatie per week = 1 
• Meerdere keren per dag roteren = 2 

 
 
De maximumscore is 10, een grote ergonomische belasting. 
 
De arbeidsomstandigheden worden voor de verder analyse opgedeeld in 4 categorieën. 
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Tabel 216 tewerkstelling naar ergonomische belasting 

 Aantal Percentage 
Weinig ergonomische belasting 292 27,2 
Matige ergonomische belasting 340 31,7 
Relatief grote ergonomische 
belasting 278 25,9 

Grote ergonomische belasting 162 15,1 
Totaal 1072 100,0 

 
Volgens deze opdeling heeft 15,1% van de arbeid(st)ers een grote ergonomische belasting, 
25,9% een relatief grote, 31,7% een matige en 27,2% heeft weinig ergonomische belasting. 
 
De belasting is wel verschillend voor de verschillende functies. 

Tabel 217 functies en ergonomische belasting 

Ergonomiesleutel 

 

Weinig 
ergonomische 

belasting 

Matige 
ergonomische 

belasting 

Relatief grote 
ergonomische 

belasting 

Grote 
ergonomische 

belasting 
Leidinggevende 37,1% 24,2% 25,8% 12,9% 
Chauffeur 69,4% 22,4% 4,7% 3,5% 
Steriele afdeling 25,9% 34,5% 27,6% 12,1% 
Uit- en ophangen van was 20,7% 34,8% 26,1% 18,5% 
Mangel 27,7% 31,5% 24,6% 16,2% 
Stoompop en/of 
stoomcabine 28,6% 31,7% 20,6% 19,0% 

Persen en strijken 27,4% 34,7% 18,9% 18,9% 
Droogtrommels en propere 
was sorteren 14,4% 32,4% 31,5% 21,6% 
Verzamelen en inleggen 
van was 22,2% 32,2% 32,2% 13,3% 

Vouwen van was 20,3% 37,0% 31,9% 10,9% 
Vuilgoed sorteren 16,0% 29,6% 38,3% 16,0% 
Andere (logistiek en 
diverse) 28,4% 29,9% 23,9% 17,9% 

Spearman's rho Sign. ,000, corr. ,155 N=1072 
 
Chauffeurs hebben niet de typische belasting van de arbeid(st)ers in de 
textielverzorgingssector, lawaai, hoge temperaturen, repetitieve handelingen enz. De grootste 
belasting is er voor werknemers aan de droogtrommels en het sorteren van de propere was. 
Trillingen, lawaai en zware lasten tillen zijn de belangrijkste inconveniënten voor werknemers 
aan de droogtrommels. Voor het sorteren van de vuile was is dat naast het tillen ook de 
geurhinder. 
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2 . 3 .  E r g o n o m i e  e n  w e r k b a a r  w e r k  

De ergonomische belasting heeft een negatieve invloed op werkbaar werk. 

Tabel 218 ergonomie en werkbaar werk 

  
Weinig 
ergonomische 
belasting 

Matige 
ergonomische 
belasting 

Relatief grote 
ergonomische 
belasting 

Grote 
ergonomische 
belasting 

Gemiddeld 

N = 1017       

%  22,9% 24,9% 32,2% 20,1%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,279, 
N=1016 

15,2% 32,3% 40,2% 56,1% 33,5% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,196, 
N=1014 

16,4% 28,3% 26,8% 49,4% 28,0% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,307, 
N=1016 

18,2% 43,8% 46,4% 67,5% 41,1% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,000 
corr. ,138, 
N=1017 

1,8% 6,6% 6,8% 13,6% 6,4% 

Taakvariatie 
Sign. ,417, 
corr. ,026, 
N=1010 

51,3% 59,5% 56,7% 54,9% 55,8% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,192, 
N=1014 

35,7% 37,9% 51,7% 63,5% 44,9% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.113, 
N=1023 

12,5% 23,9% 21,3% 28,7% 20,9% 

 
De invloed van de ergonomische belasting is zeer sterk (corr.>.30) op de werkdruk en matig 
sterk op de emotionele belasting, de autonomie en de ondersteuning van de directe 
leidinggevende. 
 
Er is een sterk (corr. van .20-.30) verband tussen de ergonomische belasting en de 
werkbaarheidsindicatoren psychische belasting en welbevinden op het werk. 
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De ergonomische belasting is heel belangrijk voor werkbaar werk, maar niet altijd éénduidig 
voor alle indicatoren. Sommige aspecten van de ergonomie hebben zowel positieve als 
negatieve gevolgen voor de risico’s. Het rotatieprincipe ‘meerdere keren per dag van werkpost 
wisselen’ is gunstig voor de taakvariatie, maar ongunstig voor de werkdruk. Dit voorbeeld 
illustreert hoe er bij de organisatiesleutels, in dit geval de ergonomie, een delicate afweging 
gemaakt moet worden. Wat gunstig is voor de ene risico-indicator is ongunstig voor een 
andere. Daarom is het belangrijk om naast de organisatiesleutels nog andere hefbomen in de 
organisatie te zoeken, om risico-indicatoren te manipuleren. 
 

2 . 4 .  E r g o n o mi e  e n  w e r k b a a r h e i d s g e vo l g e n  

De ergonomische belasting heeft directe gevolgen voor de gezondheidsklachten, het 
werkverzuim en het verloop. Hoe zwaarder de belasting, hoe minder gunstig deze kengetallen. 
 
De relatie tussen ergonomie en de werkbaarheidsgevolgen is matig (corr. van .10-.20) tot 
sterk (corr. van .20-.30). De gezondheidsklachten en de verloopintentie nemen sterk toe bij 
minder gunstige arbeidsomstandigheden. Het aantal ziektedagen matig. 
 
De gezondheidsklachten geven volgend beeld. 

Tabel 219 ergonomische belasting en gezondheidsklachten 

Gezondheidsklachten 
 Maximum 1 Twee of 3 Vier of 5 Zes of meer 
Weinig ergonomische belasting 35,9% 31,5% 25,2% 7,4% 
Matige ergonomische belasting 19,4% 31,9% 28,4% 20,3% 
Relatief grote ergonomische belasting 19,9% 30,3% 27,9% 21,9% 
Grote ergonomische belasting 9,7% 25,5% 25,5% 39,3% 
 22,6% 30,4% 27,0% 20,0% 
Spearman Correlatie ,253, sign. ,00, N = 986 
 
Kwantitatief nemen de gezondheidsklachten significant (betekenisvol) toe met de 
ergonomische belasting. 
 
De belangrijkste gezondheidsklachten zijn: nek en schouderpijnen (54,5%), spierpijnen in 
armen en benen (51%), aanslepende vermoeidheid (33,1), rugpijn (54,2%), hoofdpijn (39,5%), 
en een onrustige en gestoorde slaap (37,7%). Hoe minder gunstig de ergonomische 
omstandigheden, hoe grote de klachten. 
 
 
 



Werkbaar werk in de textielverzorging 

 178

Voor elke belangrijke gezondheidsklacht worden twee soorten gegevens vermeld: 
 een overzichtstabel met de betreffende gezondheidsklacht naargelang de ergonomische 

belasting; 
 cijfers over de invloed van specifieke arbeidsomstandigheden op de klacht. Bij elke 

arbeidsinconveniënt wordt respectievelijk het procent aangegeven van mensen met 
klachten zonder dat zij last hebben van de arbeidsinconveniënt, gevolgd door het procent 
van mensen dat altijd blootgesteld is aan de betreffende arbeidsinconveniënt. 

 
Gemiddeld heeft 56,8% van de werknemers last van nek- en schouderpijnen. 

Tabel 220 ergonomische belasting en nek- en schouderpijnen 

 Nek- of schouderpijnen 
 Nee Ja 
Weinig ergonomische belasting 172 116 
  59,7% 40,3% 
Matige ergonomische belasting 135 203 
  39,9% 60,1% 
Relatief grote ergonomische belasting 109 164 
  39,9% 60,1% 
Grote ergonomische belasting 42 118 
  26,3% 73,8% 
Totaal 458 601 
 43,2% 56,8% 
Spearman Correlatie ,206, sign. ,00, N = 1058 
 
Grote ergonomische belasting verhoogt het aantal werknemers met nek- en schouderpijnen 
met 33,5%. 
Nek en schouderpijnen nemen vooral toe wanneer men lichamelijk zwaar werk doet (van 54% 
naar 80%), bij ongemakkelijke houdingen (van 52% naar 86%) en bij repetitieve handelingen 
(van 46% naar 71%). 
 
Gemiddeld heeft 53,2% van de werknemers last van spierpijnen in de ledematen. 
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Tabel 221 ergonomische belasting en spierpijnen in de ledematen 

 Spierpijnen in de ledematen 
 Nee Ja 
Weinig ergonomische belasting 164 124 
  56,9% 43,1% 
Matige ergonomische belasting 152 185 
  45,1% 54,9% 
Relatief grote ergonomische belasting 129 143 
  47,4% 52,6% 
Grote ergonomische belasting 50 110 
  31,3% 68,8% 
Totaal 495 562 
 46,8% 53,2% 
Spearman Correlatie ,140, sign. ,00, N = 1056 
 
Grote ergonomische belasting verhoogt het aantal werknemers met spierpijnen in de 
ledematen met 25,7%. 
Spierpijnen in de ledematen nemen vooral toe bij extreme temperaturen (van 56% naar 76%), 
bij lichamelijk zwaar werk (van 52% naar 76%), bij ongemakkelijke houdingen (van 52% naar 
81%) en bij repetitieve handelingen (van 36% naar 68%). 
 
Gemiddeld heeft 34,3% van de werknemers last van aanslepende vermoeidheid. 

Tabel 222 ergonomische belasting en aanslepende vermoeidheid 

 Aanslepende vermoeidheid 
 Nee Ja 
Weinig ergonomische belasting 231 55 
  80,8% 19,2% 
Matige ergonomische belasting 225 109 
  67,4% 32,6% 
Relatief grote ergonomische belasting 167 104 
  61,6% 38,4% 
Grote ergonomische belasting 68 92 
  42,5% 57,5% 
Totaal 691 360 
 65,7% 34,3% 
Spearman Correlatie ,247, sign. ,00, N = 1049 
 
Grote ergonomische belasting verhoogt het aantal werknemers met aanslepende 
vermoeidheid met 38,3%. 
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Aanslepende vermoeidheid neemt vooral toe bij lawaaihinder (van 29% naar 45%), bij extreme 
temperaturen (van 29% naar 58%), bij lichamelijk zwaar werk (van 24% naar 67%) en bij 
ongemakkelijke houdingen (van 24% naar 78%). 
 
Gemiddeld heeft 55,7% van de werknemers last van rugpijn. 

Tabel 223 ergonomische belasting en rugpijn 

 Rugpijn 
 Nee Ja 
Weinig ergonomische belasting 158 127 
  55,4% 44,6% 
Matige ergonomische belasting 142 194 
  42,3% 57,7% 
Relatief grote ergonomische belasting 120 153 
  44,0% 56,0% 
Grote ergonomische belasting 48 114 
  29,6% 70,4% 
Totaal 468 588 
 44,3% 55,7% 
Spearman Correlatie ,147, sign. ,00, N = 1055 
 
Grote ergonomische belasting verhoogt het aantal werknemers met rugpijn met 25,8%. 
Rugpijn neemt vooral toe bij lichamelijk zwaar werk (van 51% naar 79%) en bij ongemakkelijke 
houdingen (van 50% naar 83%). 
 
Gemiddeld heeft 42,2% van de werknemers last van hoofdpijn. 

Tabel 224 ergonomische belasting en hoofdpijn 

 Hoofdpijn 
 Nee Ja 
Weinig ergonomische belasting 201 87 
  69,8% 30,2% 
Matige ergonomische belasting 177 161 
  52,4% 47,6% 
Relatief grote ergonomische belasting 160 110 
  59,3% 40,7% 
Grote ergonomische belasting 73 88 
  45,3% 54,7% 
Totaal 611 446 
 57,8% 42,2% 
Spearman Correlatie ,131, sign. ,00, N = 1056 
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Grote ergonomische belasting verhoogt het aantal werknemers met rugpijn met 24,5%. 
Hoofdpijn neemt vooral toe bij lawaai (van 33% naar 55%), bij extreme temperaturen (van 38% 
naar 56%) en geurhinder (van 38% naar 58%). 
 
Gemiddeld heeft 39,1% van de werknemers last van een onrustige of gestoorde slaap. 

Tabel 225 ergonomische belasting en onrustige of gestoorde slaap 

 Een onrustige of gestoorde slaap 
 Nee Ja 
Weinig ergonomische belasting 205 82 
  71,4% 28,6% 
Matige ergonomische belasting 205 133 
  60,7% 39,3% 
Relatief grote ergonomische belasting 147 126 
  53,8% 46,2% 
Grote ergonomische belasting 88 73 
  54,7% 45,3% 
Totaal 645 414 
 60,9% 39,1% 
Spearman Correlatie ,135, sign. ,00, N = 1059 
 
Grote ergonomische belasting verhoogt het aantal werknemers met een onrustige of 
gestoorde slaap met 16,7%. 
Een gestoorde slaap wordt vooral beïnvloed door lawaaihinder tijdens het werk (van 34% naar 
54%). 
 
De ergonomische context heeft ook gevolgen voor het werkverzuim. 
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Tabel 226 ergonomische belasting en werkverzuim 

Hoeveel keer bleef u in de afgelopen 12 maanden thuis wegens ziekte of ongeval? Totaal 
 Geen enkele 

keer 
1 keer 2 keer 3 of 4 

keer 
5 keer of 

meer 
  

149 86 42 13 2 292 
Weinig ergonomische belasting 51,0% 29,5% 14,4% 4,5% ,7% 100,0% 

138 99 64 30 8 339 
Matige ergonomische belasting  

40,7% 29,2% 18,9% 8,8% 2,4% 100,0% 
93 91 48 33 12 277 Relatief grote ergonomische 

belasting 33,6% 32,9% 17,3% 11,9% 4,3% 100,0% 
51 58 32 18 3 162 

Grote ergonomische belasting  
31,5% 35,8% 19,8% 11,1% 1,9% 100,0% 

Totaal 431 334 186 94 25 1070 
  40,3% 31,2% 17,4% 8,8% 2,3% 100,0% 
Spearman Correlatie ,159, sign. ,00, N = 1070 
 
Het aantal keren dat mensen thuis zijn gebleven stijgt betekenisvol met de toename van de 
ergonomische belasting. 
 
Ook het aantal dagen dat men thuis blijft neemt toe met de belasting. 

Tabel 227 ergonomische belasting en werkverzuim 

Werkverzuim Geen enkele dag < 10 dagen 10 dagen of > 
149 102 39 

Weinig ergonomische belasting 51,4% 35,2% 13,4% 
138 130 70 

Matige ergonomische belasting  
40,8% 38,5% 20,7% 

93 120 64 
Relatief grote ergonomische belasting  

33,6% 43,3% 23,1% 
51 73 38 

Grote ergonomische belasting  31,5% 45,1% 23,5% 
Totaal 431 425 211 
  40,4% 39,8% 19,8% 
Spearman Correlatie ,180, sign. ,00, N = 1067 
 
Betere arbeidsomstandigheden vertalen zich in een daling van het werkverzuim: bij weinig 
ergonomische belasting is meer dan 51,4% van de werknemers geen enkele dag afwezig. Bij 
grote ergonomische belasting is dat maar 31,5%. 
 
Werknemers met een grotere ergonomische belasting zijn ook meer geneigd om uit te kijken 
naar ander werk.  
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Hoe zwaarder de ergonomische belasting, hoe meer mensen overwegen om een andere baan 
te zoeken. Vraag: hoe dikwijls heeft u in de afgelopen 12 maanden overwogen elders werk te 
zoeken? 

Tabel 228 ergonomische belasting en verloopintentie 

  Regelmatig Af en toe Nooit   
13 60 214 287 

Weinig ergonomische belasting 4,5% 20,9% 74,6% 100,0% 
48 108 181 337 

Matige ergonomische belasting  
14,2% 32,0% 53,7% 100,0% 

41 81 155 277 
Relatief grote ergonomische belasting  

14,8% 29,2% 56,0% 100,0% 
39 56 67 162 

 Grote ergonomische belasting  24,1% 34,6% 41,4% 100,0% 
Totaal 141 305 617 1063 
  13,3% 28,7% 58,0% 100,0% 
Spearman Correlatie ,215, sign. ,00, N = 1063 
 
Het verband met de arbeidsbelasting is sterk (corr. van .20-.30). Bij weinig ergonomische 
belasting kijkt 4,5% regelmatig uit naar ander werk, bij grote ergonomische belasting is dit 
24,1%. 
 

2 . 5 .  E r g o n o mi e :  s a m e n v a t t i n g  

Ergonomie - of de goede verhouding tussen mens, hulpmiddelen en organisatie – wordt in de 
textielverzorgingssector vooral bepaald door de transportsystemen, de 
arbeidsomstandigheden, het zittend of staand werken en de rotatiesystemen. 
 
Uit de resultaten blijkt dat bij de transportband, en in mindere mate het hangtransport, de 
risico-indicatoren het meest ongunstig zijn: werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, 
autonomie en ondersteuning van de leidinggevenden. Daardoor is ook werkbaar werk 
ongunstig en zijn de gevolgen tastbaar in de gezondheidsklachten, het werkverzuim en de 
verloopintentie. Hetzelfde geldt voor mensen met de meeste arbeidsinconveniënten. Staand 
werken is meest belastend en van de rotatiesystemen is het meerdere keren van werkpost 
wisselen per dag het meest belastend. 
 
Op basis van de invloed van voorgaande aspecten is een samengestelde variabele 
geconstrueerd die als ergonomie-indicator beschouwd kan worden.  
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Het gaat dan op een variabele met 4 graden van ergonomische belasting: weinig, matig, 
relatief groot en groot. Wanneer verschillende ongunstige ergonomische aspecten samen 
voorkomen, wordt het aantal mensen met problemen met werkbaar werk significant 
(betekenisvol) groter. 
 

Tabel 229 ergonomie en werkbaar werk: samenvatting 

 Ergonomische indicator 
Psychische vermoeidheid Sterk verband 
Welbevinden in het werk Matig verband 
Werkdruk Zeer sterk verband 
Emotionele belasting Matig verband 
Taakvariatie Geen verband 
Autonomie Matig verband 
Ondersteuning directe leiding Matig verband 
Gezondheidsklachten in 4 categorieën Sterk verband 
Aantal ziektedagen in voorbije jaar Matig verband 
Frequentie van uitkijken naar een andere baan Sterk verband 

Matig (corr. van .10-.20), sterk (corr. van .20-.30), zeer sterk (corr.>.30). 
 
Van de mensen met weinig ergonomische belasting heeft 15% problemen met psychische 
vermoeidheid en 16% met het welbevinden. Wanneer echter de ergonomische belasting zeer 
hoog is, dan hebben respectievelijk 56% en 49% van de werknemers problemen met deze 
componenten van werkbaar werk. 
 
Deze gradaties in werkbaar werk vertalen zich in werkbaarheidsgevolgen. 
Grote ergonomische belasting verhoogt het aantal mensen met gezondheidsklachten met 20 
tot 30%, afhankelijk van de aard van de klacht. De belangrijkste gezondheidsklachten zijn: nek 
en schouderpijnen, spierpijnen in armen en benen, aanslepende vermoeidheid, rugpijn, 
hoofdpijn, en een onrustige en gestoorde slaap. 
Van de werknemers die werken in relatief weinig ergonomisch belastende situaties is ruim 
50% geen enkele dag afwezig wegens ziekte. Bij de mensen die werken onder grote 
ergonomische belasting is dat maar ruim 30%. 
De grote meerderheid van de mensen die weinig ergonomisch belast zijn kijkt nooit uit naar 
een andere job: 74,6%. Van de mensen met grote ergonomische belasting is maar 41,4% voor 
het volle pond verknocht aan het bedrijf. 
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3.  Werkorganisat ie  

Teamwerk blijkt in de Vlaamse bedrijven sterk te zijn toegenomen. Teams zijn groepen 
werknemers die zelfstandig instaan voor de uitvoering van de hun toegewezen taken en de 
autonomie hebben om zich onderling te organiseren. 
 
In het trendonderzoek26 van STV-Innovatie en Arbeid ‘Bedrijfs- en arbeidsorganisatie in de 
Vlaamse ondernemingen en organisaties in 2001’ komt men met voorgaande definitie op 64% 
van de Vlaamse bedrijven die zeggen met teams te werken. 
 
In het PASO-onderzoek27 wordt een onderscheid gemaakt tussen socio-technische teams en 
de lean production teams. In het eerste geval gaat het om verregaande autonome teams die 
een volledig productieproces afwerken (voorbereidende taken, uitvoerende taken én 
ondersteunende taken), de teamleider is een coach. Bij het uit Japan afkomstig concept van 
lean productie beperkt het team zich tot één bepaalde stap uit het productieproces en wordt 
het team meestal ‘gestuurd’ door de teamleider. Als team als containerbegrip gebruikt wordt 
en alle vormen van teamwerk omvat, dan zou, zo blijkt uit het Paso-onderzoek, in bijna 60% 
van de Vlaamse vestigingen in een bepaalde mate in ‘team’ gewerkt worden. Wordt de 
definitie van teamwerk beperkt tot de socio-technische betekenis, dan gaat het om nog geen 
20% en daarenboven zo goed als altijd ‘gestuurd’ door de teamleider en niet zelfsturend.  
 
In de confectiesector waar een vorig onderzoek over welzijn op het werk plaatsvond, bestaan 
drie types van werkorganisatie. Stiksters kunnen opgesteld worden aan individuele 
werkposten (50%) of in groep. Bij een opstelling in groep kan men kiezen voor bandwerk 
(20%) of voor teamwerk (30%). Wie individueel werkt heeft over het algemeen minder 
arbeidsbelasting. Wanneer men in groepen werkt is vooral bandwerk belastend. In ons 
onderzoek voor de sector van de textielverzorging volgen we deze definitie uit het vorige 
onderzoek in de confectiesector en gebruiken de term als containerbegrip ‘in groep een stuk 
afwerken’. Gezien in de confectiesector de werknemers een vrij goede inschatting konden 
maken van de aard van de werkorganisatie kan de vraagstelling overgenomen worden. 
 
De hypothese is dat werkbaar werk voor werknemers die in team werken gunstiger is, omdat 
zij een lagere arbeidsbelasting hebben en meer mogelijkheden hebben tot 
competentieontwikkeling.  
 

                                                           
26  Bedrijfs- en arbeidsorganisatie in de Vlaamse ondernemingen en organisaties in 2001. Statistisch naslagwerk. 

(10/02/2003), P. Berckmans, H. Delagrange, Informatiedossier. 
27  http://www.paso.be/ 
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3 . 1 .  W e r k o r g a n i s a t i e  a l s  s l e u t e l  

Naar analogie met het onderzoek in de confectie wordt een typologie met 3 mogelijkheden 
gehanteerd. Werknemers werken overwegend: 
 Individueel (alleen) 
 In teamwerk (samen met anderen het werk onder elkaar verdelen) 
 In bandwerk (samen met anderen maar aan een vaste werkpost) 

Tabel 230 tewerkstelling naar arbeidsorganisatie 

 Aantal Procent 
Alleen 387 26,3 
In teamwerk (samen met anderen het werk onder elkaar verdelen 772 52,6 
In bandwerk (samen met anderen maar elk aan een vaste werkpost 310 21,1 
Totaal 1469 100,0 

 
52,6% van de werknemers in de textielverzorgingssector werkt in teamverband. Teamwerk is in de 
textielverzorgingssector meer gebruikelijk dan in de confectie. Het procent bandwerkers is 
gelijkaardig. 
 

3 . 2 .  W e r k o r g a n i s a t i e  e n  w e r k b a a r  w e r k  

Het hierna volgend overzicht geeft de verbanden tussen de werkorganisatie en de aspecten 
van werkbaar werk. Eerst worden de correlaties met psychische vermoeidheid en welbevinden 
gegeven. Daarna volgen de risico-indicatoren werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, 
autonomie en ondersteuning van de directe leiding.  
 

1ste kolom: indicatoren van werkbaar werk, 2de kolom: significantie (Spearman's rho),  
correlaties, N=aantal respons, 3de kolom en volgende: categorieën van de aspecten van de 
arbeidsorganisatie. Bij niet significante (betekenisvolle) relaties worden de % gemarkeerd 
met %, ze blijven leesbaar omdat de vergelijking tussen extreme categorieën toch nog 
interessant is. 
 
Bovenaan de kolom geven de 1ste 2 rijen de verdeling van de antwoorden op de vraag weer 
(1ste rij zijn absolute cijfers, 2de rij zijn %). Zo kan de problematische groep ook in absolute 
aantallen worden ingeschat. 

 
Bandwerk is de minst gunstige vorm van arbeidsorganisatie. 
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Tabel 231 werkorganisatie en werkbaar werk 

  Alleen Teamwerk Bandwerk Gemiddeld 
N = 1469  387 772 310  

%  26,3% 52,6% 21,1%  

 Spearman's rho % problematisch 

Werkbaar werk  
Psychische vermoeidheid Sign. ,528, corr. 

,017, N=1354 33,9% 32,2% 36,7% 33,6% 

Welbevinden in het werk Sign. ,048, corr. 
,054, N=1350 28,0% 24,5% 36,0% 27,9% 

Risico-indicatoren:  
Werkdruk Sign. ,057, corr. 

,052, N=1354 37,2% 38,1% 45,0% 39,4% 

Emotionele belasting Sign. ,246  corr. -
,032, N=1355 7,7% 6,2% 5,5% 6,4% 

Taakvariatie Sign. ,000 corr. 
,107, N=1345 51,0% 50,4% 67,7% 54,3% 

Autonomie Sign. ,000  corr. 
,171, N=1353 31,9% 43,5% 56,8% 43,3% 

Ondersteuning directe 
leiding 

Sign. ,475, corr. 
,019, N=1366 21,2% 18,1% 24,1% 20,2% 

 
De invloed van de werkorganisatie is significant (betekenisvol) voor het welbevinden, de 
taakvariatie en de autonomie. 
 
Teamwerk is duidelijk het meest gunstig voor het welbevinden: maar 24,5% heeft problemen in 
vergelijking met 36% bij de bandwerkers. 
 
De bandwerkers kennen vooral een zeer grote groep met problemen op het vlak van 
taakvariatie (67,7%) en autonomie (56,8%). 



Werkbaar werk in de textielverzorging 

 188

 

3 . 3 .  W e r k o r g a n i s a t i e  e n  w e r k b a a r h e i d s g e v o l g e n  

De gezondheidsklachten zijn het grootst bij bandwerker.  

Tabel 232 werkorganisatie en gezondheidsklachten 

 
Maximum 1 

klacht 
Twee of 3 
klachten Vier of 5 klachten 

Zes of meer 
klachten 

Alleen 28,3% 26,9% 24,1% 20,7% 
In teamwerk (samen met 
anderen het werk onder 
elkaar verdelen 

24,5% 29,4% 28,2% 17,9% 

In bandwerk (samen met 
anderen maar elk aan 
een vaste werkpost) 

20,1% 31,5% 25,8% 22,6% 

 24,6% 29,2% 26,6% 19,6% 
Na controle voor multi-inzetbaarheid: Spearman Correlatie ,054, sign. ,038, N = 1076 
 
Bandwerkers hebben significant (betekenisvol) meer gezondheidsklachten: 79,9% heeft 2 of 
meer klachten tegenover respectievelijk 71,7% en 75,5% bij werknemers die alleen of in team 
werken. 
 
Ook het werkverzuim ligt hoger bij de bandwerkers. 

Tabel 233 werkorganisatie en werkverzuim 

Werkverzuim 
 Geen enkele dag Minder dan 10 dagen Meer dan 10 dagen 
Alleen 45,5% 36,1% 18,3% 
In teamwerk 42,8% 38,8% 18,4% 
In bandwerk 35,0% 40,5% 24,5% 
Totaal 41,9% 38,4% 19,7% 
Spearman Correlatie ,074, sign. ,002, N = 1454 
 
Van de bandwerkers was 65% minstens 1 dag afwezig in het afgelopen jaar, in tegenstelling 
tot respectievelijk 54,5% en 57,2% van de werknemers die individueel of in team werken. 
 
De verloopintentie verschilt niet betekenisvol tussen bandwerkers en andere werknemers. 
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Tabel 234 werkorganisatie en verloopintentie 

Verloopintentie 
 Nooit Af en toe Regelmatig 
Alleen 57,5% 28,3% 14,2% 
In teamwerk 64,0% 24,5% 11,5% 
In bandwerk 55,1% 31,1% 13,8% 
Totaal 60,4% 26,9% 12,7% 
Niet sign.  N = 1449 
 
In elk type werkorganisatie heeft steeds meer dan 50% nooit uitgekeken naar ander werk. 
Ruim 10% deed dat regelmatig. 
 

3 . 4 .  W e r k o r g a n i s a t i e :  s a m e n v a t t in g  

Bandwerk - samen met anderen maar elk aan een vaste werkpost - is de minst gunstige situatie 
voor werkbaar werk. In de textielverzorgingssector werken 21,1% van de arbeid(st)ers aan de 
band. 
 
Het welbevinden is voor 36% van de werknemers problematisch, in vergelijking met 24,5% voor de 
teamwerkers en 28% bij de arbeid(st)ers die individueel werken. 
 
65% van de bandwerkers is minstens 1 dag afwezig geweest wegens ziekte in het afgelopen jaar. 
Bij de werknemers die individueel werken en de teamwerkers is dit respectievelijk 54,5% en 57,2% 
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4.  Werkverdel ing 

Bij de werkverdeling staat polyvalentie tegenover een doorgedreven arbeidsdeling. Voor de 
textielverzorgingssector definiëren we polyvalentie in termen van aantal taken omdat er weinig 
afgebakende functies bestaan. Polyvalentie betekent dat de werknemers regelmatig meer dan 
2 taken uitvoeren. Enkel de chauffeurs en de medewerkers op logistieke diensten hebben 
meestal (respectievelijk 77% en 100%) maar 2 taken. 
 
In het trendonderzoek28 van STV-Innovatie en Arbeid ‘Bedrijfs- en arbeidsorganisatie in de 
Vlaamse ondernemingen en organisaties in 2001’ wordt polyvalentie omschreven als ‘het 
kunnen uitvoeren van minstens 2 verschillende functies’. Het aandeel Vlaamse bedrijven met 
polyvalente medewerkers neemt toe. 84% van de bedrijven zegt te beschikken over 
polyvalente medewerkers, dat is 10 procentpunten méér dan in 1998. En binnen deze 
bedrijven neemt ook het aandeel polyvalente medewerkers toe. 
 
In het gelijkaardig onderzoek over welzijn in de confectie is een onderscheid gemaakt tussen 
polyvalentie en multi-inzetbaarheid. Polyvalentie betekent meerdere werkposten bedienen, 
een werkpost bestaan uit een vast set van taken. Multi-inzetbaarheid gaat vooral om het 
vervangen van collega’s waarbij de nadruk eerder ligt op flexibele inzetbaarheid. Multi-
inzetbaarheid heeft een ongunstige invloed op de arbeidsbeleving en het welzijn. De invloed 
van polyvalentie wordt bepaald door een aantal randvoorwaarden. Polyvalentie leidt niet tot 
een verhoging van het werktempo of de herstelbehoefte op voorwaarde dat de stiksters 
voldoende opgeleid zijn en niet louter ingezet worden om collega’s te vervangen. 
 
De hypothese is dat polyvalentie (meer dan 2 taken) een gunstige invloed heeft op werkbaar 
werk indien werknemers voldoende goed opgeleid zijn. Multi-inzetbaarheid is een rem op 
voorgaande positieve invloed, zeker wanneer die vervangingen niet gepland zijn. Indien deze 
wel ‘structureel’ georganiseerd worden is de negatieve invloed beperkter. 
 
In de volgende analyse wordt nagegaan onder welke randvoorwaarden polyvalentie (meer dan 2 
taken) een positieve invloed kan hebben. 
 

4 . 1 .  A n a l y s e  v a n  d e  a s p e c t e n  v a n  w e r k v e r d e l i n g  

Het gaat om de analyse van respectievelijk de invloed van polyvalentie (hoe meer taken hoe 
polyvalenter), geplande multi-inzetbaarheid (regelmatig en gepland collega’s vervangen) en 
ongeplande multi-inzetbaarheid (ongeplande vervangingen). 

                                                           
28  Bedrijfs- en arbeidsorganisatie in de Vlaamse ondernemingen en organisaties in 2001. Statistisch naslagwerk. 

(10/02/2003), P. Berckmans, H. Delagrange, Informatiedossier. 
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Polyvalentie (meer dan 2 taken) is ruim verspreid en ligt hoger dan bij de stiksters in de 
confectie (36,8% werkt aan 1 werkpost). 

Tabel 235 tewerkstelling naar aantal taken 

 Aantal Procent Cumulatief 
1 taak 267 18,1 18,1 
2 taken 275 18,6 36,7 
3 of 4 taken 364 24,6 61,3 
5 of 6 taken 258 17,5 78,8 
7 of meer taken 313 21,2 100,0 
Totaal 1477 100,0   

 
81,9% van de werknemers in de textielverzorging doet minstens 2 taken en 63,3% zelfs 3 of 
meer taken. 
 
Ook multi-inzetbaarheid wordt veelvuldig gebruikt. 

Tabel 236 tewerkstelling naar multi-inzetbaarheid 

 Aantal Procent Cumulatief 
Geen vervangingen 603 41,4 41,4 
Geplande vervangingen 305 20,9 62,3 
Ongeplande vervangingen 550 37,7 100,0 
Totaal 1458 100,0   

 
Bijna 60% moet regelmatig collega’s vervangen en voor bijna 40% zijn vervangingen 
ongepland. 
 
Gezien polyvalentie (meer dan 2 taken) én multi-inzetbaarheid ruim verspreid zijn, komen zij 
ook meestal in combinatie voor. 
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Tabel 237 tewerkstelling naar polyvalentie en multi-inzetbaarheid 

 Geen vervangingen Geplande vervangingen Ongeplande vervangingen 
1 taak 53,8% 17,7% 28,5% 
2 taken 54,5% 17,9% 27,6% 
3 of 4 taken 43,6% 20,6% 35,8% 
5 of 6 taken 32,8% 19,4% 47,8% 
7 of meer taken 25,0% 24,7% 50,3% 
 41,5% 20,2% 38,2% 

Spearman Correlatie ,225, sign. ,00, N = 1399 
 
Hoe meer taken men doet, hoe meer men ook wordt ingezet om collega’s te vervangen. 
Werknemers die maar één taak uitvoeren worden meestal (53,8%) niet ingezet voor 
vervangingen. Van de werknemers die 7 of meer taken hebben wordt 75% ingezet om 
collega’s te vervangen. 
 
Om de invloed van polyvalentie (meer dan 2 taken) apart te onderzoeken moet de relatie 
‘gecontroleerd worden’ voor multi-inzetbaarheid. 
 
Het hierna volgend overzicht geeft de verbanden tussen de werkverdeling en de aspecten van 
werkbaar werk. Eerst worden de correlaties met psychische vermoeidheid en welbevinden 
gegeven. Daarna volgen de risico-indicatoren werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, 
autonomie en ondersteuning van de directe leiding.  
 

1ste kolom: indicatoren van werkbaar werk, 2de kolom: significantie (Spearman's rho),  
correlaties, N=aantal respons, 3de kolom en volgende: categorieën van de aspecten van de 
arbeidsorganisatie. Bij niet significante (betekenisvolle) relaties worden de % gemarkeerd 
met %, ze blijven leesbaar omdat de vergelijking tussen extreme categorieën toch nog 
interessant is. 
 
Bovenaan de kolom geven de 1ste 2 rijen de verdeling van de antwoorden op de vraag weer 
(1ste rij zijn absolute cijfers, 2de rij zijn %). Zo kan de problematische groep ook in absolute 
aantallen worden ingeschat. 

 
Om de impact van polyvalentie (meer dan 2 taken) apart te geven, moet de relatie met de 
aspecten van werkbaar werk telkens gecontroleerd worden voor multi-inzetbaarheid. 
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Tabel 238 multi-inzetbaarheid naar takenpakket en werkbaar werk 

  
7 taken of 

meer 
5 of 6 taken 3 of 4 taken 2 taken 1 taak 

Gemiddel
d 

N = 1477  313 258 364 275 267  

%  21,2% 17,5% 24,6% 18,6% 18,1%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische vermoeidheid 
Sign. ,006, 
corr.    -
,059, 
N=1360 

35,4% 37,0% 33,5% 29,3% 29,0% 33,0% 

Geen vervangingen 
Sign. ,663, 
corr. -,019, 
N=532 

25,0% 33,8% 30,4% 28,0% 26,7% 28,8% 

Geplande vervangingen 
Sign. ,272, 
corr. -,068, 
N=260 

32,9% 22,7% 29,0% 17,9% 26,3% 26,9% 

Ongeplande vervangingen 
Sign. ,528, 
corr. -,028, 
N=502 

43,1% 44,7% 40,2% 39,7% 40,6% 42,0% 

Welbevinden in het werk 
Sign. ,046, 
corr. -,054, 
N=1356 

28,8% 29,8% 30,1% 24,3% 22,4% 27,4% 

Geen vervangingen 
Sign. ,511, 
corr. ,029, 
N=530 

16,7% 21,1% 24,8% 25,2% 21,2% 22,5% 

Geplande vervangingen 
Sign. ,562, 
corr. -,036, 
N=261 

26,8% 27,9% 16,9% 18,4% 28,9% 23,4% 

Ongeplande vervangingen 
Sign. ,098, 
corr. -,074, 
N=499 

36,8% 37,2% 44,6% 27,0% 22,4% 35,5% 

 
De psychische vermoeidheid stijgt met het aantal taken, maar het significant (betekenisvol) 
verband verdwijnt als de analyse gemaakt wordt voor de verschillende groepen van multi-
inzetbaarheid: geen vervangingen, geplande vervangingen, ongeplande vervangingen. Van de 
werknemers die 7 of meer taken hebben en geen vervangingen doen, is 25% problematisch 
vermoeid. Als deze werknemers geplande vervangingen doen groeit de groep problematisch 
vermoeiden tot 32,9% en tot 43,1% wanneer deze vervangingen ongepland zijn. Het is dus 
niet het aantal taken, maar wel de multi-inzetbaarheid die de problematische vermoeidheid 
doet toenemen. 
 
Het welbevinden volgt dezelfde logica. Algemeen is er een negatief verband: hoe meer taken 
hoe kleiner het welbevinden. Binnen de categorieën van multi-inzetbaarheid verdwijnt het 
significant (betekenisvol) verband. De problematische groep groeit binnen elke categorie van 
aantal taken wanneer er vervangingen moeten gedaan worden, zeker wanneer deze 
ongepland zijn. 
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Tabel 239 multi-inzetbaarheid en takenpakket naar werkbaar werk (vervolg) 

 7 of meer 5 of 6 taken 3 of 4 taken 2 taken 1 taak Gemiddeld 

 
Spearman's 
rho % problematisch 

Risico-indicatoren: 

Werkdruk 
Sign. ,052,  
corr. -,053, 
N=1359 

42,2% 42,0% 37,1% 37,1% 35,4% 38,8% 

Geen vervangingen 
Sign. ,089,  
corr. ,074, 
N=533 

24,6% 32,9% 31,7% 34,8% 37,6% 33,0% 

Geplande vervangingen 
Sign. ,190,  
corr. -,083, 
N=253 

32,8% 38,6% 32,8% 25,0% 23,7% 31,2% 

Ongeplande vervangingen 
Sign. ,130,  
corr. -,067, 
N=506 

54,7% 48,7% 49,1% 49,2% 42,4% 49,8% 

Emotionele belasting 
Sign. .460  
corr.  -,020, 
N=1361 

8,2% 6,3% 3,8% 6,3% 6,7% 6,2% 

Geen vervangingen 
Sign. ,219,  
corr. -,053, 
N=533 

10,1% 1,3% 2,9% 1,5% 4,2% 3,6% 

Geplande vervangingen 
Sign. ,903,  
corr. ,008, 
N=254 

4,7% 4,5% 4,5% 4,9% 5,3% 4,7% 

Ongeplande vervangingen 
Sign. ,442,  
corr. ,034, 
N=506 

9,6% 8,8% 5,2% 13,6% 13,6% 9,5% 

Taakvariatie 
Sign. ,000,  
corr. ,136, 
N=1353 

39,6% 53,3% 58,3% 62,1% 58,2% 54,0% 

Geen vervangingen 
Sign. ,002,  
corr. ,136, 
N=530 

42,6% 46,8% 59,0% 68,0% 60,2% 57,5% 

Geplande vervangingen 
Sign. ,144,  
corr. ,092, 
N=252 

38,1% 52,3% 46,3% 51,3% 53,8% 47,2% 

Ongeplande vervangingen 
Sign. ,000,  
corr. ,171, 
N=503 

38,1% 58,8% 64,3% 61,5% 58,5% 54,3% 

Autonomie 
Sign. ,885,  
corr. ,004, 
N=1360 

39,7% 44,6% 44,2% 48,2% 37,4% 42,8% 

Geen vervangingen 
Sign. ,017,  
corr. ,103, 
N=531 

30,6% 34,2% 42,2% 55,5% 41,0% 42,4% 

Geplande vervangingen 
Sign. ,764,  
corr. -,019, 
N=256 

30,0% 38,1% 34,3% 35,0% 24,3% 32,4% 

Ongeplande vervangingen 
Sign. ,329,  
corr. -,043, 
N=506 

48,6% 53,4% 51,3% 43,8% 42,0% 48,8% 

Ondersteuning directe leiding 
Sign. ,053,  
corr. -,052, 
N=1374 

23,8% 20,7% 17,5% 19,0% 17,4% 19,7% 

Geen vervangingen 
Sign. ,566,  
corr. ,025, 
N=539 

15,3% 13,9% 14,4% 14,7% 17,5% 15,2% 

Geplande vervangingen 
Sign. ,036,  
corr. -,129, 
N=263 

16,9% 18,2% 8,5% 10,0% 5,4% 12,2% 

Ongeplande vervangingen 
Sign. ,637,  
corr. -,021, 
N=505 

31,9% 26,1% 28,1% 33,3% 26,1% 29,1% 
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De werkdruk en de emotionele belasting worden niet beïnvloed door de polyvalentie, maar de 
werkdruk ligt wel veel hoger bij werknemers die vervangingen doen. De taakvariatie en de 
autonomie zijn gunstiger wanneer men meerdere taken doet. Werknemers die meerdere taken 
doen ervaren minder steun van de leidinggevenden. 
 
Omdat polyvalentie (meer dan 2 taken) vaak samengaat met het gebruik van multi-
inzetbaarheid (het vervangen van collega’s) en vooral dit laatste minder gunstig is voor 
werkbaar werk, moet de organisatiesleutel voor de werkverdeling uitgezuiverd worden. 
Polyvalentie (meer dan 2 taken) kan een gunstige organisatiesleutel zijn, maar dan zijn er 
voorwaarden op het vlak van multi-inzetbaarheid nodig. 
 

4 . 2 .  W e r k v e r d e l i n g  a l s  s l e u t e l  

Op basis van voorgaande correlaties is een ‘complexe’ sleutel voor werkverdeling gemaakt. 
Polyvalentie krijgt eerst 4 scores (van zeer grote polyvalentie (0) naar geen polyvalentie (4)) 
en wordt gecombineerd met multi-inzetbaarheid (geen multi-inzetbaarheid (0), over 
gestructureerde multi-inzetbaarheid (1) naar ongeplande multi-inzetbaarheid (2)). De som van 
de scores bepaalt of de klemtoon op polyvalentie ligt (lage score) dan wel op multi-
inzetbaarheid (hoge score). Vervolgens worden 2 categorieën gemaakt waarbij polyvalentie en 
multi-inzetbaarheid tegenover elkaar worden gesteld. 
 
De frequentieverdeling is als volgt: 

Tabel 240 tewerkstelling naar polyvalentie en multi-inzetbaarheid 

 Polyvalentie Multi-inzetbaarheid  
1 taak 0 249 249 
2 taken 0 257 257 
3 of 4 taken 150 194 344 
5 of 6 taken 132 121 253 
7 of meer taken 296 0 296 
Totaal 578 821 1399 
 
578 werknemers of 41,3% zijn in min of meerdere mate polyvalent, 821 of 58,7% zijn vooral 
multi-inzetbaar. 
 

4 . 3 .  W e r k v e r d e l i n g  e n  w e r k b a a r  w e r k  

Multi-inzetbaarheid heeft een negatieve invloed op werkbaar werk. 
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Tabel 241 werkverdeling en werkbaar werk 

  Polyvalentie Multi-inzetbaarheid Gemiddeld 

N = 1399  578 821  

%  41,3% 58,7%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,831, 
corr. ,006, 
N=1294 

33,2% 33,8% 33,5% 

Welbevinden in het werk 
Sign. ,591, 
corr. ,015, 
N=1290 

26,9% 28,2% 27,7% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,426, 
corr. ,022, 
N=1292 

38,0% 40,2% 39,2% 

Emotionele belasting 
Sign. ,660 
corr. ,012, 
N=1293 

5,8% 6,4% 6,1% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,132, 
N=1285 

46,5% 59,8% 54,2% 

Autonomie 
Sign. ,024, 
corr. ,063, 
N=1293 

39,3% 45,6% 42,9% 

Ondersteuning directe 
leiding 

Sign. ,819, 
corr. ,006, 
N=1307 

19,7% 20,2% 20,0% 

 
Voorgaand overzicht toont dat polyvalentie (meer dan 2 taken) in vergelijking met multi-
inzetbaarheid positief is voor de taakvariatie (13,3% minder werknemers met problematische 
taakvariatie) en voor de autonomie (6,3% minder werknemers met problematische autonomie).  
 
Bij deze sleutel wordt de ‘opleiding’ buiten beschouwing gelaten, de invloed hiervan wordt 
behandeld bij competentiebeleid. 
 

4 . 4 .  W e r k v e r d e l i n g  e n  w e r k b a a rh e i d s g e v o l g e n  

De keuze tussen polyvalentie (meer dan 2 taken) en multi-inzetbaarheid heeft weinig tastbare 
consequenties. 
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Tabel 242 werkverdeling en gezondheidsklachten 

 Gezondheidsklachten 
 Maximum 1 klacht Twee of 3 klachten Vier of 5 klachten Zes of meer klachten 
Polyvalentie 22,8% 28,5% 27,5% 21,2% 
Multi-inzetbaarheid 26,4% 28,8% 26,0% 18,7% 
 24,9% 28,7% 26,6% 19,8% 
Spearman Correlatie ,094; sign .047, N = 1265 
 
De gezondheidsklachten verschillen niet tussen werknemers die vooral polyvalent ingezet 
worden en werknemers die enkel multi-inzetbaar zijn (voornamelijk collega’s vervangen, 
zonder een vast rijk takenpakket te hebben). 
 
Voor het werkverzuim is dat niet anders. 

Tabel 243 werkverdeling en werkverzuim 

 Aantal dagen afwezig wegens ziekte of ongeval in de voorbije 12 maanden 
 Geen enkele dag Minder dan 10 dagen Meer dan 10 dagen 
Polyvalentie 44,0% 37,2% 18,8% 
Multi-inzetbaarheid 41,6% 38,6% 19,8% 
 42,6% 38,0% 19,4% 
Spearman Correlatie ,384; sign .023, N = 1388 
 
Polyvalentie (meer dan 2 taken) of multi-inzetbaarheid hebben geen invloed op werkverzuim. 
 
Polyvalente werknemers kijken wel meer uit naar een andere job. 

Tabel 244 werkverdeling en verloopintentie 

 In de afgelopen 12 maanden overwogen om elders werk te zoeken 
 Nooit Af en toe Regelmatig 
Polyvalentie 56,5% 29,4% 14,2% 
Multi-inzetbaarheid 62,0% 26,3% 11,7% 
 59,7% 27,5% 12,7% 
Spearman Correlatie ,034; sign .057, N = 1383 
 
Van de polyvalente werknemers heeft 56,5% nooit uitgekeken naar ander werk. Van de multi-
inzetbaren keek 62% niet uit naar ander werk. 
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4 . 5 .  W e r k v e r d e l i n g :  s a m e n v a t t i n g  

Polyvalentie (meer dan 2 taken) én multi-inzetbaarheid worden in de textielverzorgingssector 
ruim toegepast en zijn belangrijke managementstrategieën bij de werkverdeling. 
 
De hypothese dat polyvalentie (meer dan 2 taken) een positieve invloed heeft op werkbaar 
werk wordt maar deels bevestigd. Polyvalentie, waarbij geen gebruik gemaakt wordt van multi-
inzetbaarheid, is grotendeels neutraal voor werkbaar werk. Polyvalentie is enkel positief voor 
de taakvariatie en de autonomie. 
 
Gezien het grote belang van polyvalentie (meer dan 2 taken) én van multi-inzetbaarheid is de 
zorg voor een goede omkadering zeer belangrijk. Polyvalentie kan de taakvariatie vergroten, 
maar om werkbaar werk onder controle te houden moet voorzichtig omgesprongen worden 
met de combinatie van polyvalentie en multi-inzetbaarheid. Vooral ongestructureerde multi-
inzetbaarheid, met andere woorden de onverwachte of ongeplande vervangingen van 
collega’s, moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Duidelijke en tijdige communicatie zijn 
hierbij zeer belangrijk. Concrete afspraken wie wanneer eventueel zal moeten inspringen, is 
een ander hulpmiddel.  
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5.  Kwal i te i tszorg 

In de Vlaamse bedrijven wordt kwaliteitscontrole en kwaliteitszorg meer en meer een taak van 
de werknemer zelf. In 94% van de ondernemingen gebeurt de kwaliteitscontrole (ook) door het 
personeel zelf. Dit is een toename van 10 procentpunten in vergelijking met 199829. 
 
Uit het onderzoek in de confectie blijkt dat het toewijzen van kwaliteitszorg aan de werknemers 
een positieve invloed heeft op de arbeidsbeleving van de werknemers. Strategische keuzes op 
het vlak van kwaliteitszorg hebben een invloed op zowat alle aspecten van de beleving van de 
arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud, de arbeidsrelaties en de arbeidsvoorwaarden. Het 
welzijn van de werknemer wordt dan ook sterk gekleurd door de manier waarop men in een 
bedrijf omgaat met kwaliteitszorg 
 
De hypothese is dat werknemers die prioriteit mogen geven aan kwaliteit en die zelf 
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole, een meer gunstige score voor werkbaar werk 
hebben. Productienormen en de foutenincidentie aan de werkpost maken de zorg voor 
kwaliteit moeilijker. Het komt er voor deze laatste op aan dat er realistische normen gezet 
worden en dat de werkpost preventiemiddelen voorziet om fouten te vermijden. Een 
eenduidige en duidelijke labeling van de wasstukken is maar één van de voorbeelden. 
Duidelijke strijkinstructies is een ander. 
 
Het overzicht op de volgende bladzijde geeft de verbanden tussen de verschillende aspecten 
van kwaliteitszorg en de aspecten van werkbaar werk. Telkens worden eerst de correlaties 
met psychische vermoeidheid en welbevinden gegeven. Daarna volgen de risico-indicatoren 
werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie en ondersteuning van de directe 
leiding.  
 

1ste kolom: indicatoren van werkbaar werk, 2de kolom: significantie (Spearman's rho),  
correlaties, N=aantal respons, 3de kolom en volgende: categorieën van de aspecten van de 
arbeidsorganisatie. Bij niet significante (betekenisvolle) relaties worden de % gemarkeerd 
met %, ze blijven leesbaar omdat de vergelijking tussen extreme categorieën toch nog 
interessant is. 
 
Bovenaan de kolom geven de 1ste 2 rijen de verdeling van de antwoorden op de vraag weer 
(1ste rij zijn absolute cijfers, 2de rij zijn %). Zo kan de problematische groep ook in absolute 
aantallen worden ingeschat. 

 

                                                           
29  Bedrijfs- en arbeidsorganisatie in de Vlaamse ondernemingen en organisaties in 2001. Statistisch naslagwerk. 

(10/02/2003), P. Berckmans, H. Delagrange, Informatiedossier. 
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5 . 1 .  A n a l y s e  v a n  d e  a s p e c t e n  v a n  k w a l i t e i t s z o r g  

Productienormen komen dikwijls in concurrentie met de kwaliteitszorg en zorgen zo mee voor een 
extra belasting van het werk. 

Tabel 245 indicatoren en productienormen 

  Geen productienormen Wel productienormen Gemiddeld 

N = 1310  604 706  

%  46,1% 53,9%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,175, 
N=1219 

24,1% 40,7% 33,1% 

Welbevinden in het werk 
Sign. ,000, 
corr. ,175, 
N=1213 

18,7% 34,3% 27,1% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,318, 
N=1216 

23,0% 54,2% 39,8% 

Emotionele belasting 
Sign. ,002 
corr. ,087, 
N=1216 

4,1% 8,4% 6,4% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,165, 
N=1212 

45,2% 61,7% 54,0% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,297, 
N=1217 

26,7% 56,1% 42,6% 

Ondersteuning directe 
leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,140, 
N=1227 

13,3% 24,4% 19,3% 

 
Globaal genomen wordt werkbaar werk bedreigd wanneer productienormen opgelegd worden: 
alle 10 de indicatoren worden significant (betekenisvol) ongunstig beïnvloed.  
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Tabel 246 indicatoren en prioritair mogen kiezen voor kwaliteit 

  Prioritair kwaliteit Beiden prioritair Prioritair 
productie Gemiddeld 

N = 1485  288 830 367  

%  19,4% 55,9% 24,7%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk   

Psychische vermoeidheid 
Sign. ,000, 
corr. ,203, 
N=1371 

19,9% 31,8% 48,6% 33,6% 

Welbevinden in het werk 
Sign. ,000, 
corr. ,226, 
N=1369 

13,3% 25,6% 43,5% 27,6% 

Risico-indicatoren   

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,330, 
N=1370 

14,1% 38,5% 63,4% 39,8% 

Emotionele belasting 
Sign. ,000 
corr. ,114, 
N=1372 

3,0% 5,4% 11,2% 6,3% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,141, 
N=1363 

43,3% 53,6% 64,6% 54,3% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,200, 
N=1371 

30,7% 40,5% 59,9% 43,4% 

Ondersteuning directe 
leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,229, 
N=1385 

7,5% 18,0% 34,9% 20,1% 

 
Alle aspecten van werkbaar werk zijn gunstiger als werknemers kwaliteit boven snelheid mogen 
stellen. Wanneer werknemers beide prioritair moeten nastreven, wordt de situatie minder 
gunstig. Het meest ongunstig voor het werk is prioritair moeten kiezen voor snelheid. 
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Tabel 247 indicatoren en zelf kwaliteitscontrole mogen doen 

  Altijd Vaak Soms Nooit Gemiddeld 

N = 1479  300 344 385 450  

%  20,3% 23,3% 26% 30%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,371, 
corr. -.024, 
N=1367 

37,5% 32,0% 31,3% 33,3% 33,3% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,429, 
corr. -.021, 
N=1364 

32,7% 25,7% 24,6% 28,5% 27,6% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,126, 
corr. -.041, 
N=1370 

45,5% 39,4% 35,5% 39,2% 39,5% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,019 
corr. -.063, 
N=1370 

9,3% 6,8% 5,6% 4,8% 6,4% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,123, 
N=1359 

49,8% 47,4% 52,8% 64,5% 54,5% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,178, 
N=1366 

30,9% 38,2% 44,1% 55,2% 43,5% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,104, 
corr. ,.044, 
N=1378 

21,6% 14,9% 19,5% 23,7% 20,1% 

 
Wanneer werknemers zelf kwaliteitscontrole mogen doen, is dat gunstig voor de taakvariatie en 
de autonomie, maar ongunstig voor de emotionele belasting. 
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Tabel 248 indicatoren en fouten op de werkpost 

  Maandelijks/uitzonderlijk Wekelijks Dagelijks Gemiddeld 

N = 1420  828 349 234  

%  58,3% 24,6% 17,1%  

 Spearman's rho % problematisch 
Werkbaar werk   

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, corr. 
,216, N=1323 25,2% 38,4% 52,2% 33,1% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,000, corr. 
,165, N=1320 22,1% 31,2% 42,2% 27,8% 

Risico-indicatoren   

Werkdruk Sign. ,000, corr. 
,247, N=1324 30,0% 48,8% 59,8% 39,9% 

Emotionele belasting Sign. ,000 corr. 
,150, N=1324 3,8% 8,7% 13,7% 6,7% 

Taakvariatie Sign. ,098, corr. 
,046, N=1316 52,2% 58,0% 56,2% 54,3% 

Autonomie Sign. ,000, corr. 
,157, N=1321 37,6% 45,4% 60,0% 43,5% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, corr. 
,160, N=1331 15,0% 21,3% 33,3% 19,8% 

 
Hoe meer fouten op de werkpost, hoe meer problemen met werkbaar werk. Alleen met de 
taakvariatie is er geen verband. 
 
De vier aspecten van kwaliteitszorg kunnen de ongunstige invloed versterken als deze 
negatieve situaties samen voorkomen. Onderstaande tabel geeft aan dat de correlaties tussen 
deze vier variabelen meestal significant (betekenisvol) zijn. 
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Tabel 249 correlaties tussen kwaliteitsaspecten 

 Spearman’s rho 

(3) 
Opgelegde 
productie-
normen 

(4) 
Kwaliteit of 
snelheid 

(5) 
Zelf de 

kwaliteits-
controle 

(6) 
Incidentie 
fouten op 
werkpost 

      
Worden er 
productienormen 
opgelegd? 

Correlatie Coëfficiënt 1,000 ,275(**) ,026 ,235(**) 

  Sign. (1-zijdig) . ,000 ,176 ,000 
  N 1310 1293 1288 1249 
Kwaliteit en snelheid 
zijn belangrijk. Waaraan 
moet u meestal de 
voorrang geven? 

Correlatie Coëfficiënt ,275(**) 1,000 ,125(**) ,227(**) 

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

  N 1293 1485 1458 1399 
Doet u zelf de 
kwaliteitscontrole? Correlatie Coëfficiënt ,026 ,125(**) 1,000 ,040 

  Sign. (1-zijdig) ,176 ,000 . ,067 

  N 1288 1458 1479 1406 

Hoe vaak worden er op 
uw werkpost fouten 
gemaakt? 

Correlatie Coëfficiënt ,235(**) ,227(**) ,040 1,000 

  Sign. (1-zijdig) ,000 ,000 ,067 . 
  N 1249 1399 1406 1420 

**  Correlatie is significant op het ,01 niveau (1-zijdig).  
 
De verbanden zijn meestal sterk (> .20), behalve voor kwaliteitscontrole als deel van het 
takenpakket. 
 
Om te weten of er ‘schijnverbanden’ zijn tussen deze 4 variabelen en de indicatoren van 
werkbaar werk, moeten de relaties van deze variabelen met werkbaar werk telkens 
gecontroleerd worden voor de andere variabelen. Deze oefening om schijnverbanden bloot te 
leggen werd gemaakt en de correlaties hielden stand. Elke variabele van kwaliteitszorg heeft 
een significante (betekenisvolle) eigen invloed op werkbaar werk. 
 
Kwaliteitszorgbeleid betreft de keuzes over het al dan niet opleggen van productienormen, van 
prioriteiten voor kwaliteit dan wel snelheid, van de verantwoordelijkheid al dan niet te leggen 
bij de werknemers zelf voor kwaliteitscontrole en over maatregelen waardoor fouten op de 
werkplek kunnen vermeden worden. De verschillende aspecten van kwaliteitszorg doen zich 
frequent voor in de Vlaamse textielverzorgingssector. 
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5 . 2 .  K w a l i t e i t s z o r g  a l s  s l e u t e l  

Op basis van de significante (betekenisvolle) verbanden en de sterkte van de 
correlatiecoëfficiënten uit de overzichtstabel kan met de 4 aspecten van kwaliteitszorg één 
‘kwaliteitszorg’-variabele gemaakt worden. De sterkste verbanden met de indicatoren 
(werkbaar werk, risico- en gevolgen) zijn deze met ‘de keuze voor snelheid en/of kwaliteit’ en 
‘fouten op de werkpost’. De meest ongunstige situaties krijgen in de samengestelde variabele 
extra gewicht. 
 
Werknemers die bij hun werk normen opgelegd worden, aantal stuks of aantal kilo’s per 
tijdseenheid, ervaren meer problemen met werkbaar werk. 
 
Als men prioriteit moet geven aan snelheid, ervaren de werknemers de hoogste belasting Als 
kwaliteit prioriteit mag krijgen, ervaart men de laagste belasting. Moet men kiezen voor 
kwaliteit én snelheid, ligt de belasting middenin. 
 
Werknemers die zelf kwaliteitscontroles mogen doen, ervaren minder problemen met werkbaar 
werk. 
 
Een hogere foutenincidentie zorgt voor meer problemen bij werkbaar werk. 
 
Om de totale invloed van kwaliteitszorg te bepalen worden volgende scores toegekend. 
 
1. Normen 

• Geen normen opgelegd = 0 
• Wel normen opgelegd = 1 

2. Prioriteiten 
• Kwaliteit = 0 
• Kwaliteit en snelheid = 1 
• Snelheid = 3 

3. Kwaliteitscontrole 
• Altijd = 0 
• Vaak = 1 
• Soms = 2 
• Nooit = 3 

4. Fouten 
• Maandelijks of uitzonderlijk = 0 
• Wekelijks = 1 
• Dagelijks = 3 

 
De totale score varieert zo van 0 (= gunstige situatie) tot 10 (ongunstige situatie). De 
frequentieverdeling is in kwartielen: <3 = kwaliteitszorg is prioritair, 3-4, kwaliteitszorg meestal 
prioritair, 5-6 productie meestal prioritair, >6 productie is prioritair. 
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De frequentieverdeling van de variabele ‘kwaliteitszorg’ verschilt van de variabele ‘prioriteit 
van kwaliteit’ omdat de modaliteiten waarbinnen voor ‘kwaliteit’ gezorgd moet worden 
opgenomen zijn in de ‘sleutel’-variabele. Het feit dat werknemers prioriteit mogen geven aan 
kwaliteit betekent nog niet dat kwaliteitszorg prioritair is voor de werkgever. Indien de 
werkgever niet ingrijpt bij ‘problemen’ aan de werkpost en zo toelaat dat er dagelijks fouten 
gemaakt worden, dan is dit een minpunt voor de variabele ‘kwaliteitszorg’. 
 

5 . 3 .  K w a l i t e i t s z o r g  e n  w e r k b a a r  w e r k  

Onderstaande tabel geeft de correlaties van de variabele ‘kwaliteitszorg’ met werkbaar werk 

Tabel 250 kwaliteitszorg en werkbaar werk 

  Kwaliteitszorg is 
prioritair 

Kwaliteitszorg is 
meestal prioritair 

Productie is 
meestal prioritair 

Productie is 
prioritair Gemiddeld 

N =1224  297 405 301 221  

%  24,3% 33,1% 24,6% 18,1%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,217, 
N=1151 

24,4% 24,4% 38,5% 53,7% 33,1% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,198, 
N=1144 

18,7% 20,8% 33,0% 43,6% 27,4% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,285, 
N=1146 

27,9% 28,2% 50,5% 66,0% 40,5% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,008 
corr. ,078, 
N=1145 

6,2% 3,6% 6,8% 12,0% 6,6% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,179, 
N=1142 

42,1% 50,4% 60,8% 67,0% 53,9% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,.305, 
N=1149 

22,4% 37,1% 53,2% 65,4% 42,7% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.238, 
N=1154 

9,2% 13,0% 24,1% 36,4% 19,1% 

 
De correlaties tussen kwaliteitszorg en de werkbaarheidsfactoren zijn in beide gevallen sterk 
(corr. van .20-.30). Hoe meer aandacht voor kwaliteitszorg, hoe minder werknemers met 
problematische vermoeidheid. Als kwaliteitszorg prioritair is, heeft 24,4% problemen met 
psychische vermoeidheid. Als productie prioritair is, is dat 53,7%.  
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Hetzelfde verhaal bij het welbevinden. Waar prioritair kwaliteitszorg nagestreefd wordt, heeft 
18,7% problemen met het welbevinden op het werk. Waar productie primeert is dat 43,6%. 
 
Alle indicatoren van werkbaar werk worden significant (betekenisvol) beïnvloed door de 
kwaliteitszorg. Vooral het verband met de werkdruk en de autonomie is sterk (corr. van .20-
.30) tot zeer sterk (corr.>.30): respectievelijk ,285 en ,305. Meer aandacht voor kwaliteitszorg 
betekent ook een relatief ‘betere’ ondersteuning door de leidinggevenden (sterk verband van 
,238) en gaat significant meer gepaard met een grotere taakvariatie (verband is matig: ,179). 
 

5 . 4 .  K w a l i t e i t s z o r g  e n  w e r k b a a rh e i d s g e v o l g e n  

De mate van werkbaar werk laat zich meestal ook vertalen in gezondheidsklachten, 
werkverzuim en verloopintentie. De correlaties tussen de organisatiesleutel kwaliteitszorg en 
de werkbaarheidsgevolgen zijn significant (betekenisvol). Meer concreet vertalen de 
werkbaarheidsgevolgen zich in volgende cijfers. 
 
De gezondheidsklachten nemen toe naarmate meer aandacht gaat naar productie dan naar 
kwaliteitszorg. 

Tabel 251 kwaliteitszorg en gezondheidsklachten 

Gezondheidsklachten 

 
Maximum 1 

klacht 
Twee of 3 
klachten 

Vier of 5 
klachten 

Zes of meer 
klachten 

Kwaliteitszorg is prioritair 30,3% 28,5% 25,9% 15,3% 
Kwaliteitszorg meestal 
prioritair 27,2% 31,3% 25,3% 16,2% 

Productie meestal prioritair 19,9% 29,0% 28,3% 22,8% 
Productie is prioritair 15,7% 23,2% 29,8% 31,3% 
 24,1% 28,6% 27,0% 20,3% 
Spearman Correlatie ,166, sign. ,000, N = 1112 
 
Als de kwaliteitszorg prioritair is, heeft 30,3% van de werknemers maximaal 1 klacht. Als de 
productie prioritair is valt dit terug op 15,7%. De omgekeerde cijfers vinden we bij de categorie 
6 klachten of meer. 
 
Het werkverzuim neemt toe naarmate productie voorrang krijgt op kwaliteitszorg bij het werk. 
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Tabel 252 kwaliteitszorg en werkverzuim 

Aantal ziektedagen in voorbije jaar 

 Geen enkele dag 
Minder dan 10 

dagen Meer dan 10 dagen 
Kwaliteitszorg is prioritair 52,9% 33,7% 13,5% 
Kwaliteitszorg meestal prioritair 44,1% 38,9% 17,0% 
Productie meestal prioritair 33,7% 42,3% 24,0% 
Productie is prioritair 35,7% 37,1% 27,1% 
 42,2% 38,1% 19,7% 
Spearman Correlatie ,159, sign. ,000, N = 1219 
 
Als kwaliteitszorg prioritair mag genomen worden, dan is meer dan 52,9% van de werknemers 
geen enkele dag afwezig geweest in het afgelopen jaar. Als productie prioritair is, is maar 
35,7% geen enkele dag afwezig geweest. 
 
De verloopintentie volgt dezelfde logica. 

Tabel 253 kwaliteitszorg en verloopintentie 

Frequentie van uitkijken naar een andere baan 
 Regelmatig Af en toe Nooit 
Kwaliteitszorg is prioritair 7,8% 24,7% 67,5% 
Kwaliteitszorg meestal prioritair 7,8% 25,0% 67,3% 
Productie meestal prioritair 18,0% 26,3% 55,7% 
Productie is prioritair 19,0% 33,0% 48,0% 
 12,3% 26,7% 60,9% 
Spearman Correlatie ,164, sign. ,000, N = 1216 
 
Als kwaliteitszorg prioritair is heeft 67,5% in het afgelopen jaar nooit uitgekeken naar een 
andere baan. Is productie prioritair dan is dat 48%. 
 

5 . 5 .  K w a l i t e i t s z o r g :  s a m e n v a t t i n g  

Een kwaliteitszorgbeleid maakt dat kwaliteit prioriteit krijgt op productie. Bijna 1/5 van de 
werknemers in de textielverzorgingssector mag prioritair kiezen voor kwaliteit, en 1/4 moet 
kiezen voor snelheid. De meerderheid moet beiden combineren. Bijna de helft mag (meestal of 
altijd) zelf de kwaliteitscontrole doen. Ruim 40% heeft minstens wekelijks te maken met fouten 
op de werkpost. 
 
De hypothese wordt bevestigd dat prioritaire aandacht voor kwaliteit en kwaliteitscontrole aan 
de werknemers toekennen gunstig is voor werkbaar werk. Productienormen en 
foutenincidentie maken de zorg voor kwaliteit moeilijker en zijn ongunstig voor werkbaar werk. 
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Tussen de 4 contextaspecten van kwaliteitszorg is er ook onderling een matig (corr. van .10-
.20) tot sterke (corr. van .20-.30) correlatie. Het opleggen van productienormen gaat samen 
met prioritaire keuze voor snelheid van werken en verhoogt de incidentie op fouten op de 
werkpost. Wie voorkeur mag geven aan kwaliteitszorg doet ook meestal zelf de 
kwaliteitscontrole. De invloed van de aspecten wordt door het samen voorkomen versterkt, 
gezien de relaties standhielden bij de verschillende controles naar schijnverbanden. 
 
Als kwaliteitszorg prioritair gesteld wordt heeft 1/5 van de werknemers problemen met 
psychische vermoeidheid, bij prioriteit aan productie is dat 1/3. En het welbevinden wordt voor 
10% van de werknemers méér problematisch (27,4% tegenover 18,7%). Het aantal 
gezondheidsklachten stijgt evenals het aantal ziektedagen en meer werknemers hebben in het 
afgelopen jaar uitgekeken naar een andere baan. 
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6.  Competent ie  

Een systeem van competentiebeheer analyseert het potentieel van de werknemers en stuurt 
de competenties van de medewerkers om de organisatie te versterken en de bedrijfsstrategie 
te ondersteunen. Competenties omvatten kennis, vaardigheden en attitudes. 
 
Competentiebeheer is in het belang van de werkgever én de werknemer30: 
 Kan het geheel zijn van activiteiten gericht op het aantrekken, inzetten, evalueren en 

ontwikkelen van competenties van individuen en groepen om bij te dragen aan de resultaten 
van de onderneming; 

 Kan de professionele inzetbaarheid en tewerkstelbaarheid van werknemers stabiel houden 
of verhogen, bijdragen tot persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit van de arbeid 
verbeteren. 

 
Voor arbeid(st)ers omvat competentiemanagement in hoofdzaak 3 aspecten: 
 De arbeidsinhoud, analyse: past de job bij je opleiding? 
 Opleiding/vorming/informatie: bijsturen 
 Doorgroeikansen: sturen. Brede functie-inhouden zorgen voor functie-intrinsieke 

competentieontwikkeling. 
 
Opleidingen in de bedrijven bestaan voor een belangrijk deel uit een inloopperiode wanneer 
men in een nieuwe functie komt. De inlooptijden zijn de laatste jaren in Vlaanderen 
toegenomen. Dit zou deels te verklaren zijn door de complexiteit van de taken die voortdurend 
toeneemt en eventueel ook door de krapte op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt ook dat in 
vergelijking met 1998 er grote inspanningen geleverd zijn op het vlak van opleiding. Het aantal 
bedrijven dat opleiding voorziet is met 13 procentpunten gestegen van 72% naar 85% en het 
aantal hardnekkige niet-opleiders is afgenomen van 19% naar 12%. Het zou hierbij ook gaan 
om een groter aandeel van de werknemers die bij opleidingen betrokken worden31. 
 
Het percentage van de actieve bevolking dat opleiding volgde (in het afgelopen jaar), verschilt 
naar werksituatie, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau32. 
 Van de groep personen met betaald werk volgde 31,2% een bijkomende opleiding; uit de 

categorie zonder betaald werk waren er dit 10,1% 
 Meer mannen (24%) dan vrouwen (19,2%) volgden een bijkomende opleiding 
 Er is een piek voor bijkomende opleiding in de leeftijdscategorie 25-34 jaar (34,3%). Bij de 

oudere leeftijdscategorieën neemt de deelname aan bijkomende opleiding af met het stijgen 
van de jaren. 

                                                           
30  Leen Baisier (2002) Bent u competent? Competentiemanagement als leidraad voor personeelsbeleid. Brussel, 

SERV/STV-Innovatie & Arbeid. 
31  Bedrijfs- en arbeidsorganisatie in de Vlaamse ondernemingen en organisaties in 2001. Statistisch naslagwerk. 

(10/02/2003), P. Berckmans, H. Delagrange, Informatiedossier. 
32  http://aps.vlaanderen.be/statistiek/dossiers/stat_dossiers_opleidingen.htm, APS-survey 2002. 
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 Bij de mensen die geen of enkel een diploma lager onderwijs hebben, volgde 5,7% een 
bijkomende opleiding. Bij de groep met een universitair diploma nam er 48,5% deel aan een 
bijkomende opleiding. 

 
In de confectie hebben opleidingen een opvallende positieve invloed op de arbeidsbeleving. 
Opleidingen zijn een graadmeter van competentiemanagement dat eigenlijk begint bij het 
creëren van interessante taakinhouden. Brede taakinhouden vragen meer opleiding. 
 
Kerncompetenties in de sector van de textielverzorging zijn het sorteren van linnen, strijken of 
stomen, vouwen en hergroeperen naar klant. De handelingen moeten in een redelijk tempo 
uitgevoerd worden en met permanent oog voor de kwaliteit. Het werk van de arbeid(st)ers in 
de textielverzorgingssector is relatief ‘weinig’ geschoold werk. Er bestaan in het regulier 
onderwijs geen opleidingen die toeleiden naar de sector van de textielverzorging en ook de 
VDAB of andere opleidingsinstituten bieden zelden opleidingen die aansluiten bij de 
tewerkstelling in de sector. De taken worden hoofdzakelijk ‘on-the-job’ geleerd. 
 
De hypothese is dat competentieontwikkeling is gunstig voor werkbaar werk. De 
psychologische vermoeidheid en het welbevinden op het werk kunnen sterk verbeterd worden 
wanneer bedrijven investeren in competentiemanagement en opleidingen. 
 

6 . 1 .  C o m p e t e n t i e  a l s  s l e u t e l  

In de definitie van competentiemanagement zitten 3 aspecten: aansluiting bij vooropleiding, 
informatie en opleiding tijdens het werk en taakvariatie. Voor de opbouw van de 
organisatiesleutel ‘competentiemanagement’ worden 2 ervan buiten beschouwing gelaten 
omwille van de specifieke context van de textielverzorging. In de sector van de 
textielverzorging zijn er nauwelijks mogelijkheden tot ‘aangepaste’ vooropleiding en wordt dit 
aspect voor de opbouw van de organisatiesleutel dus niet opgenomen. Het ‘ongeschoold’ 
karakter van de meeste taken maakt dat ‘rijke’ takenpakketten zeer relatief zijn. Daarenboven 
geldt niet voor iedereen dat ‘meer’ taken mogelijk zijn. Taakvariatie met het oog op uitbreiden 
van kennis en vaardigheden moet in dit geval ‘individueel’ benaderd worden. De taakvariatie is 
ook reeds uitvoerig besproken bij de organisatiesleutel ‘polyvalentie’. 
 
Voor de samenstelling van de organisatiesleutel competentiemanagement blijven 2 vragen uit 
de enquête: de vraag naar de gevolgde opleiding in het voorbije jaar en de vraag of men 
voldoende opgeleid is. 
 
Niettegenstaande de werkgevers hoofdzakelijk zelf moeten instaan voor de opleiding, gebeurt 
dit relatief minder dan in andere sectoren. In andere sectoren zijn gemiddeld bijna de helft van 
de werknemers in het afgelopen jaar betrokken bij een bijscholing of bedrijfstraining.  
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In de textielverzorgingssector volgde amper 4% een opleiding in het afgelopen jaar en 2/3 van 
de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector voelt zich nooit of maar soms voldoende 
opgeleid voor de job. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van beide aspecten van competentiemanagement en 
toont meteen de relatie: werknemers die in het voorbije jaar opleiding volgden voelen zich ook 
beter opgeleid. 

Tabel 254 bijscholing en voldoende opleiding krijgen 

Krijgt u voldoende opleiding? (opleiding bij nieuwe opdrachten, nieuwe machines, enz.) Totaal 

Bijscholing voor het werk in de afgelopen 12 maanden Altijd Meestal Soms Nooit   
 Ja 14 15 13 4 46 

    30,4% 32,6% 28,3% 8,7% 100,0% 

  Nee 174 295 438 487 1394 

    12,5% 21,2% 31,4% 34,9% 100,0% 

Totaal 188 310 451 491 1440 

  13,1% 21,5% 31,3% 34,1% 100,0% 

Spearman Correlatie ,124, sign. ,000, N = 1440 
 
Omdat 4% een uitzonderlijk kleine groep is en deze werknemers in meerderheid aangeven 
meestal of altijd voldoende opgeleid te zijn, wordt de organisatiesleutel beperkt tot de vraag in 
welke mate men voldoende opleiding krijgt. 
 

6 . 2 .  C o m p e t e n t i e  e n  w e r k b a a r  w e r k  

Gezien de specifieke context wat competentiemanagement betreft, spitst deze sleutel zich toe 
op de vraag of werknemers voldoende opgeleid en geïnformeerd zijn voor en over hun werk. 
 
Hierna volgend overzicht geeft de verbanden tussen competentie en de aspecten van 
werkbaar werk. Eerst worden de correlaties met psychische vermoeidheid en welbevinden 
gegeven. Daarna volgen de risico-indicatoren werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, 
autonomie en ondersteuning van de directe leiding.  
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1ste kolom: indicatoren van werkbaar werk, 2de kolom: significantie (Spearman's rho),  
correlaties, N=aantal respons, 3de kolom en volgende: categorieën van de aspecten van de 
arbeidsorganisatie. Bij niet significante (betekenisvolle) relaties worden de % gemarkeerd 
met %, ze blijven leesbaar omdat de vergelijking tussen extreme categorieën toch nog 
interessant is. 
 
Bovenaan de kolom geven de 1ste 2 rijen de verdeling van de antwoorden op de vraag weer 
(1ste rij zijn absolute cijfers, 2de rij zijn %). Zo kan de problematische groep ook in absolute 
aantallen worden ingeschat. 

 
Voldoende opleiding en informatie zorgt ervoor dat alle indicatoren van werkbaar werk gunstig 
beïnvloed worden.  

Tabel 255 competentie en werkbaar werk 

  Altijd Meestal Soms Nooit Gemiddeld 

N =1446  188 313 452 493  

%  13% 21,6% 31,3% 34,1%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,145, 
N=1336 

20,1% 26,7% 36,3% 40,1% 33,4% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,262, 
N=1332 

12,0% 17,4% 25,1% 43,7% 27,9% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,217, 
N=1333 

20,5% 29,5% 41,3% 51,2% 39,5% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,001 
corr. ,093, 
N=1336 

3,0% 3,1% 7,5% 8,5% 6,3% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,191, 
N=1327 

42,1% 41,4% 56,5% 65,1% 54,3% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,.177, 
N=1334 

27,3% 34,1% 47,4% 52,2% 43,6% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.291, 
N=1345 

2,3% 8,9% 21,0% 34,4% 20,4% 

 
Er is een significant (betekenisvol) verband tussen ‘zich voldoende opgeleid en geïnformeerd 
voelen’ en alle indicatoren van werkbaar werk.  
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De relaties zijn enkele keren ‘matig (corr. van .10-.20)’, maar meestal ‘sterk (corr. van .20-
.30)’. Hoe beter opgeleid, hoe beter werkbaar werk. 
 
De groep met problematische psychische vermoeidheid wordt groot wanneer men nooit 
voldoende opleiding krijgt voor het uitvoeren van de taken. 
 
40,1% in plaats van 20,1% is problematisch psychisch vermoeid wanneer men nooit 
voldoende opleiding of informatie heeft. Het effect van opleiding is nog groter voor het 
welbevinden. De groep met problematisch welbevinden bedraagt 43,7% in tegenstelling tot de 
12% wanneer men  altijd goed opgeleid is.  
 
Het feit dat opleiding een ‘bescherming’ biedt tegen een te hoge werkdruk is een belangrijk 
gegeven. 51,2% van de werknemers die nooit voldoende opleiding krijgt, ervaart een 
problematische werkdruk, tegenover 20,5% bij de groep die altijd voldoende opgeleid is. 
 

6 . 3 .  C o m p e t e n t i e  w e r k b a a r h e i d s g e v o lg e n  

De gevolgen van het competentiebeleid zijn duidelijk merkbaar aan de omvang van de groep 
met veel gezondheidsklachten. Wie altijd goed opgeleid is, heeft duidelijk minder klachten. 

Tabel 256 competentie en gezondheidsklachten 

Gezondheidsklachten Organisatiesleutel 
Competentie Maximum 1 klacht Twee of 3 klachten Vier of 5 klachten Zes of meer klachten 
Altijd 40,0% 33,7% 19,4% 6,9% 
Meestal 28,6% 28,6% 26,5% 16,4% 
Soms 21,3% 28,6% 30,1% 20,0% 
Nooit 17,8% 27,7% 27,5% 27,0% 
 24,2% 29,0% 27,0% 19,8% 
Spearman Correlatie ,211, sign. ,000, N = 1308 
 
Van wie altijd goed opgeleid is, heeft ruim 1/4 meer dan 3 gezondheidsklachten. Van de groep 
die nooit goed opgeleid is, is dat ruim 1/2. 
 
Het werkverzuim neemt toe met het aantal gezondheidsklachten. 
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Tabel 257 competentie en werkverzuim 

Aantal ziektedagen in voorbije jaar Organisatiesleutel 
Competentie Geen enkele dag Minder dan 10 dagen Meer dan 10 dagen 
Altijd 45,4% 41,6% 13,0% 
Meestal 45,0% 37,2% 17,8% 
Soms 39,1% 40,9% 19,9% 
Nooit 42,1% 35,6% 22,3% 
 42,2% 38,4% 19,4% 
Spearman Correlatie ,049, sign. ,031, N = 1430 
 
Hoe minder opgeleid hoe meer dagen afwezig, tot ruim 1/5 meer dan 10 dagen wanneer men 
nooit voldoende opgeleid is. Wanneer men altijd goed opgeleid is zijn er maar 1/8 van de 
werknemers meer dan 10 dagen afwezig. 
 
De impact van de opleiding is vooral voelbaar in de verloopintentie. 

Tabel 258 competentie en verloopintentie 

Verloopintentie Organisatiesleutel 
Competentie Nooit Af en toe Regelmatig 
Altijd 77,4% 17,7% 4,8% 
Meestal 71,9% 21,6% 6,5% 
Soms 60,0% 28,6% 11,4% 
Nooit 46,6% 33,3% 20,1% 
 60,2% 27,3% 12,5% 
Spearman Correlatie ,246, sign. ,000, N = 1426 
 
Wie altijd goed opgeleid is kijkt weinig of niet uit naar ander werk, 77,4% kijkt nooit uit naar 
ander werk. Van wie nooit goed opgeleid is kijkt meer dan de helft uit naar ander werk. 33,3% 
doet dat af en toe en 20,1% zelfs regelmatig. 
 

6 . 4 .  C o m p e t e n t i e :  s a m e n v a t t i n g  

Voor de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector worden de 
competentieontwikkelingsmogelijkheden bepaald door de opleiding en informatie die men 
heeft in functie van het uitoefenen van de job. Of men al dan niet voldoende opgeleid is, is van 
cruciaal belang voor werkbaar werk. 
 
De positieve invloed van ‘goed opgeleid te zijn’, of zich competent te voelen om de taken uit te 
voeren, op werkbaar werk vindt zijn oorsprong in de positieve invloed van ‘competent zijn’ op 
de ervaren werkdruk. Competente werknemers kunnen de werkdruk beter aan.  
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Van wie zich nooit goed opgeleid voelt heeft 51,2% een problematische werkdruk. Van 
diegene die altijd goed opgeleid zijn is dat 20,5%. 
 
Het percentage werknemers met problematische psychische vermoeidheid stijgt van 20,1% 
naar 40,1% voor respectievelijk de categorieën altijd goed opgeleid en nooit goed opgeleid. 
Voor het welbevinden in het werk is dit respectievelijk 12% en 43,7%. 
 
De competentie reduceert ook de werkbaarheidsgevolgen: werknemers hebben minder 
gezondheidsklachten, zijn minder afwezig en overwegen minder om elders werk te zoeken. 
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7.  Leiderschap 

Leidinggevenden kunnen worden opgedeeld in sterke en zwakke leidersfiguren. Sterke 
leidersfiguren plegen overleg met de werknemers en staan open voor de problemen. Zij geven 
duidelijke werkopdrachten en informatie. De leiderschapsstijl heeft een duidelijke invloed op 
het functioneren van de werknemers33. 
 
Onderzoek in de confectie toonde aan dat investeren in de leidinggevende competenties van 
de bandleidsters op verschillende domeinen van de arbeidsbeleving en het welzijn van de 
werknemers rendeert. Opmerkelijk is de betere verstandhouding met de collega’s, de lagere 
emotionele belasting, het plezier in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf, maar vooral 
ook een lager ervaren werktempo en  herstelbehoefte. Het werk wordt duidelijk beter 
verdeeld34. 
 
De functieclassificatie van de textielverzorgingssector onderscheidt volgende 
‘leiderschapskwaliteiten’: duidelijke werkopdrachten geven, voldoende algemene informatie 
geven, overleg plegen als er problemen zijn, conflicten regelen, het werk tijdig plannen en 
organiseren, de ploegen tijdig plannen, de vervangingen tijdig regelen, een rechtvaardige 
vakantieregeling maken en zorgen voor een goede samenwerking. 
 
De hypothese is dat sterke leidinggevenden werkbaar werk voor de werknemers op alle 
punten verbeteren. 
 
In het onderzoek is ook gevraagd naar wie de directe chef is: de baas van het bedrijf zelf of 
iemand anders. De hypothese is dat wanneer de directe chef de baas zelf is, dit werkbaar 
werk bevordert. De analyse leert dat dit inderdaad het geval is, maar bij een controle voor 
bedrijfsgrootte vallen de meeste significante (betekenisvolle) verbanden weg. Niet de invloed 
van de ondernemer als rechtstreekse baas, maar de bedrijfsgrootte is verantwoordelijk voor de 
meer gunstige score voor werkbaar werk. 
 
Het overzicht op de volgende bladzijde geeft de verbanden tussen de verschillende aspecten 
van leiderschap en de aspecten van werkbaar werk. Eerst worden de correlaties met 
psychische vermoeidheid en welbevinden gegeven. Daarna volgen de risico-indicatoren 
werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie en ondersteuning van de directe 
leiding. 
 

                                                           
33  Karin Sanders, ea. / Het stimuleren van solidair gedrag: een kwestie van leiderschap? Bijdrage 

ArbeidsMarktOnderzoekersdag 2003. 
34  Gert Verdonck (2003) Welzijn in de confectie - Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie. Informatiedossier. 

SERV/STV-Innovatie & Arbeid. 
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1ste kolom: indicatoren van werkbaar werk, 2de kolom: significantie (Spearman's rho),  
correlaties, N=aantal respons, 3de kolom en volgende: categorieën van de aspecten van de 
arbeidsorganisatie. Bij niet significante (betekenisvolle) relaties worden de % gemarkeerd 
met %, ze blijven leesbaar omdat de vergelijking tussen extreme categorieën toch nog 
interessant is. 
 
Bovenaan de kolom geven de 1ste 2 rijen de verdeling van de antwoorden op de vraag weer 
(1ste rij zijn absolute cijfers, 2de rij zijn %). Zo kan de problematische groep ook in absolute 
aantallen worden ingeschat. 

 

7 . 1 .  A n a l y s e  v a n  d e  a s p e c t e n  v a n  l e i d e r s c h a p  

De functieclassificatie van de textielverzorgingssector onderscheidt volgende aspecten van 
leiderschap: duidelijke werkopdrachten geven, voldoende algemene informatie geven, overleg 
plegen als er problemen zijn, conflicten regelen, het werk tijdig plannen en organiseren, de 
ploegen tijdig plannen, de vervangingen tijdig regelen, een rechtvaardige vakantieregeling 
maken en zorgen voor een goede samenwerking. 
 
Na de analyse met de tabellen volgt een samenvatting van de invloed van de verschillende 
aspecten van leiderschap. 
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Tabel 259 indicatoren en duidelijke werkopdrachten 

  Altijd Vaak Soms Nooit Gemiddeld 

N =1326  588 273 377 88  

%  44,3% 20,6% 28,4% 6,6%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,033, 
corr. ,060, 
N=1237 

29,4% 36,2% 36,4% 33,7% 33,1% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,138, 
N=1234 

22,4% 27,6% 33,6% 45,1% 28,2% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,002, 
corr. ,090, 
N=1237 

33,8% 40,8% 42,6% 46,3% 38,6% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,053 
corr. ,055, 
N=1237 

5,1% 4,6% 7,7% 10,0% 6,1% 

Taakvariatie 
Sign. ,159, 
corr. ,040, 
N=1231 

51,7% 57,6% 55,2% 58,0% 54,3% 

Autonomie 
Sign. ,182, 
corr. ,-.038, 
N=1236 

45,3% 47,9% 41,9% 37,3% 44,3% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.223, 
N=1247 

13,2% 13,5% 30,9% 44,0% 20,4% 

 
Hoe duidelijker de leidinggevende de opdrachten geeft, hoe minder problemen met psychische 
vermoeidheid, welbevinden in het werk, werkdruk en ondersteuning van de leidinggevenden. 
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Tabel 260 indicatoren en voldoende algemene informatie 

  Altijd Vaak Soms Nooit Gemiddeld 

N =1329  331 307 500 191  

%  24,9% 23,1% 37,6% 14,4%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,193, 
N=1245 

20,3% 30,0% 36,8% 49,2% 33,0% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,317, 
N=1243 

10,3% 20,0% 34,4% 54,7% 28,2% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,282, 
N=1244 

20,8% 32,3% 45,3% 63,0% 38,7% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,000 
corr. ,113, 
N=1244 

2,3% 5,1% 6,7% 11,1% 5,9% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,147, 
N=1239 

44,1% 49,8% 59,3% 64,4% 54,2% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,148, 
N=1249 

34,8% 36,4% 48,5% 54,4% 43,2% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.374, 
N=1256 

4,6% 7,4% 26,7% 51,4% 20,3% 

 
Hoe meer de leidinggevende voldoende algemene informatie geeft, hoe kleiner de groep 
werknemers in een problematische werksituatie. 
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Tabel 261 indicatoren en overleg plegen als er problemen zijn 

  Altijd Vaak Soms Nooit Gemiddeld 

N =1356  401 261 464 230  

%  29,6% 19,2% 34,2% 17%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,197, 
N=1269 

23,5% 25,9% 39,1% 48,8% 33,6% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,301, 
N=1267 

13,1% 20,0% 31,7% 54,0% 27,7% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,206, 
N=1269 

26,5% 36,0% 43,2% 56,1% 39,0% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,000 
corr. ,103, 
N=1267 

3,0% 5,6% 6,9% 10,4% 6,1% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,184, 
N=1259 

42,3% 52,4% 58,1% 69,3% 54,3% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,221, 
N=1274 

29,8% 37,9% 48,4% 61,0% 43,1% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.415, 
N=1281 

3,5% 8,8% 24,1% 54,8% 20,3% 

 
Als leidinggevenden overleg plegen met de medewerkers verkleint de groep werknemers met 
problemen op het werk. 
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Tabel 262 indicatoren en het regelen van conflicten 

  Altijd Vaak Soms Nooit Gemiddeld 

N =1308  354 217 482 255  

%  44,3% 20,6% 28,4% 6,6%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,176, 
N=1231 

25,7% 20,2% 37,9% 46,4% 33,3% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,261, 
N=1228 

14,6% 19,6% 30,4% 48,3% 27,8% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,221, 
N=1229 

26,3% 29,0% 44,8% 54,6% 39,0% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,000 
corr. ,120, 
N=1230 

3,0% 4,3% 6,2% 11,8% 6,1% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,135, 
N=1225 

46,2% 48,5% 57,1% 64,5% 54,2% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,.163, 
N=1232 

32,6% 35,6% 48,6% 52,9% 42,9% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.396, 
N=1241 

3,9% 7,7% 23,1% 50,6% 20,7% 

 
Hoe vaker leidinggevenden conflicten regelen als die er zijn, hoe meer werkbaar het werk voor 
de werknemers is. 
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Tabel 263 indicatoren en tijdig plannen en organiseren van het werk 

  Altijd Vaak Soms Nooit Gemiddeld 

N =1297  455 286 380 176  

%  35,1% 22,1% 29,3% 13,6%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,123, 
N=1218 

26,6% 32,1% 38,5% 41,8% 33,4% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,219, 
N=1221 

18,2% 25,5% 34,3% 48,8% 28,7% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,214, 
N=1222 

27,1% 38,2% 45,1% 58,6% 39,0% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,000 
corr. ,123, 
N=1221 

4,0% 2,9% 6,7% 14,8% 6,0% 

Taakvariatie 
Sign. ,080, 
corr. ,050, 
N=1218 

52,7% 50,2% 56,1% 60,5% 54,2% 

Autonomie 
Sign. ,088, 
corr. ,.049, 
N=1218 

41,5% 43,0% 47,2% 47,0% 44,3% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.335, 
N=1226 

7,1% 14,4% 26,5% 50,9% 20,5% 

 
Als de leidinggevende het werk tijdig plant en organiseert is dat vaak gunstig voor de 
werkbelasting. Taakvariatie en autonomie hebben geen verband met het plannen en 
organiseren van het werk. 
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Tabel 264 indicatoren en een rechtvaardige verdeling van het werk 

  Altijd Vaak Soms Nooit Gemiddeld 

N =11283  354 259 465 205  

%  27,6% 20,2% 36,2% 16%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,232, 
N=1207 

20,1% 29,4% 37,9% 53,3% 33,7% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,302, 
N=1205 

12,3% 23,1% 33,6% 54,4% 29,0% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000 
corr. ,303, 
N=1208 

18,4% 36,2% 45,1% 62,8% 38,8% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,000 
corr. ,151, 
N=1207 

2,1% 3,7% 6,0% 13,8% 5,7% 

Taakvariatie 
Sign. ,001, 
corr. ,096, 
N=1201 

49,4% 51,2% 57,0% 63,3% 54,8% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,.168, 
N=1208 

33,2% 40,3% 49,9% 56,0% 44,4% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.426, 
N=1219 

3,3% 6,6% 24,7% 56,3% 20,3% 

 
Leidinggevenden die het werk eerlijk verdelen zorgen voor meer werkbaar werk. De 
verbanden zijn meestal zelfs sterk (corr. van .20-.30) tot zeer sterk (corr.>.30). 
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Tabel 265 indicatoren en het tijdig plannen van ploegen 

  Altijd Vaak Soms Nooit Gemiddeld 

N = 975  315 191 256 213  

%  44,3% 20,6% 28,4% 6,6%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,124, 
N=928 

27,7% 33,5% 38,3% 43,2% 35,1% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,178, 
N=928 

20,7% 26,1% 33,3% 42,4% 29,8% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,210, 
N=924 

27,0% 38,2% 46,1% 53,7% 40,0% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,006 
corr. ,090, 
N=924 

4,7% 4,5% 8,1% 10,4% 6,8% 

Taakvariatie 
Sign. ,006, 
corr. ,091, 
N=920 

51,2% 52,5% 58,4% 62,8% 55,9% 

Autonomie 
Sign. ,001, 
corr. ,104 
N=926 

39,7% 38,1% 53,8% 49,8% 45,4% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.337, 
N=931 

7,1% 11,5% 27,9% 43,4% 21,5% 

 
Als leidinggevenden de ploegen tijdig plannen heeft dat een gunstige invloed op werkbaar 
werk. 
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Tabel 266 indicatoren en het tijdig regelen van vervangingen 

  Altijd Vaak Soms Nooit Gemiddeld 

N =1198  334 240 409 215  

%  27,9% 20% 34,1% 17,9%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,132, 
N=1133 

27,2% 29,4% 37,6% 44,4% 34,3% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,2208, 
N=1132 

17,6% 22,1% 32,6% 46,3% 28,8% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,209, 
N=1132 

25,9% 36,8% 41,9% 56,9% 39,1% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,001 
corr. ,096, 
N=1134 

4,1% 3,0% 7,0% 10,3% 6,0% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,138, 
N=1128 

46,1% 51,1% 59,4% 64,4% 55,0% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,136, 
N=1134 

36,1% 40,3% 50,1% 53,4% 44,9% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.346, 
N=1137 

6,4% 10,3% 23,9% 48,3% 20,8% 

 
Als leidinggevenden de vervangingen tijdig regelen maakt dit het werk meer werkbaar. 
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Tabel 267 indicatoren en  een rechtvaardige vakantieregeling 

  Altijd Vaak Soms Nooit Gemiddeld 

N =1217  458 290 310 159  

%  37,6% 23,8% 25,5% 13,1%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,175, 
N=1146 

25,4% 33,8% 38,7% 51,7% 34,2% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,248, 
N=1143 

18,0% 26,1% 33,7% 55,6% 28,9% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,238, 
N=1150 

25,6% 39,2% 45,9% 60,1% 38,6% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,000 
corr. ,136, 
N=1150 

3,3% 4,7% 7,6% 14,5% 6,2% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,134, 
N=1143 

47,4% 52,2% 60,0% 66,2% 54,2% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,.179, 
N=1152 

32,9% 40,9% 53,4% 53,9% 42,8% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.381, 
N=1152 

6,2% 15,5% 29,1% 56,6% 20,8% 

 
Wanneer leidinggevenden er in slagen om een rechtvaardige vakantieregeling uit te werken, 
maakt dit het werk meer werkbaar voor de werknemers. 
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Tabel 268 indicatoren en zorgen voor een goede samenwerking 

  Altijd Vaak Soms Nooit Gemiddeld 

N =1319  418 307 443 151  

%  31,7% 23,3% 33,6% 11,4%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,232, 
N=1239 

20,5% 29,1% 42,8% 50,7% 33,5% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,351, 
N=1239 

10,7% 21,1% 38,9% 59,2% 28,2% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,316, 
N=1239 

18,9% 36,1% 49,0% 65,2% 38,3% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,000 
corr. ,158, 
N=1236 

1,6% 6,4% 6,5% 16,9% 6,1% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,132, 
N=1232 

46,7% 49,0% 61,3% 62,3% 54,0% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,.195, 
N=1237 

31,3% 39,0% 53,5% 54,5% 43,3% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.469, 
N=1248 

2,8% 5,9% 29,9% 66,4% 20,1% 

 
Hoe beter de leidinggevende kan zorgen voor een goede samenwerking, hoe meer werkbaar 
het werk. 
 
Samenvatting van de analyse leiderschap 
Bij de analyse is de invloed op werkbaar werk nagegaan voor volgende aspecten van 
leiderschap: duidelijke werkopdrachten geven, voldoende algemene informatie geven, overleg 
plegen als er problemen zijn, conflicten regelen, het werk tijdig plannen en organiseren, de 
ploegen tijdig plannen, de vervangingen tijdig regelen, een rechtvaardige vakantieregeling 
maken en zorgen voor een goede samenwerking. 
 
Zo goed als alle relaties zijn significant (3/110 niet), en de helft daarvan heeft een sterk 
verband (> .20), namelijk 54/107. 
 
De beide indicatoren van werkbaar werk worden vooral bepaald door de mate waarin het werk 
rechtvaardig verdeeld wordt en de leidinggevende voor een goede samenwerking zorgt.  
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Het welbevinden wordt daarenboven zeer sterk beïnvloed door de algemene informatie die 
men krijgt en het overleg. Dezelfde leiderschapskenmerken zijn belangrijk voor de risico-
indicatoren en de werkbaarheidsgevolgen. 
 
Dit patroon, (bijna) alle verbanden significant en veelal (50%) ook sterke (corr. van .20-.30) 
verbanden, wijst op een samenhang van de onafhankelijke variabelen, in dit geval de 
kenmerken van het leiderschap. 
 
Op de volgende bladzijde worden de correlaties weergegeven tussen de verschillende 
kenmerken van het leiderschap. 
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Tabel 269 correlaties tussen kenmerken van leiderschap 
 Spear-

man's 
rho 

Duide-
lijke 

werkop-
drachten 

Voldoen-
de 

informa-
tie 

Pleegt 
overleg 
bij 
proble-
men 

Regelt 
conflic-

ten 

Plant en 
organi-
seert 

tijdig het 
werk 

Verdeelt 
werk 
recht-

vaardig 

Plant de 
ploegen 

tijdig 

Regelt 
vervang-
ing tijdig 

Rechtv. 
vakantie-
regeling 

Zorgt 
voor 

goede 
samen-
werking 

Duidelijke 
(werk)opdrachten Corr. 1,000 ,528(**) ,459(**) ,421(**) ,548(**) ,420(**) ,446(**) ,439(**) ,344(**) ,433(**) 

  Sign. . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
  N 1326 1267 1274 1236 1240 1228 935 1142 1148 1233 
Voldoende alg. 
Informatie Corr. ,528(**) 1,000 ,675(**) ,602(**) ,577(**) ,594(**) ,527(**) ,528(**) ,460(**) ,640(**) 

  Sign.  ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
  N 1267 1329 1298 1262 1258 1246 948 1157 1165 1254 
Pleegt overleg bij 
problemen Corr. ,459(**) ,675(**) 1,000 ,745(**) ,531(**) ,590(**) ,515(**) ,519(**) ,520(**) ,665(**) 

  Sign.  ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

  N 1274 1298 1356 1288 1270 1252 957 1171 1186 1273 

Regelt de 
conflicten Corr. ,421(**) ,602(**) ,745(**) 1,000 ,519(**) ,594(**) ,506(**) ,520(**) ,504(**) ,650(**) 

  Sign.  ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
  N 1236 1262 1288 1308 1238 1217 943 1148 1161 1239 
Plant en 
organiseert tijdig  
werk 

Corr. ,548(**) ,577(**) ,531(**) ,519(**) 1,000 ,591(**) ,613(**) ,593(**) ,450(**) ,573(**) 

  Sign.  ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
  N 1240 1258 1270 1238 1297 1240 953 1155 1156 1237 
Verdeelt werk 
rechtvaardig Corr. ,420(**) ,594(**) ,590(**) ,594(**) ,591(**) 1,000 ,596(**) ,577(**) ,534(**) ,692(**) 

  Sign.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 
  N 1228 1246 1252 1217 1240 1283 955 1146 1145 1228 
Plant de ploegen 
tijdig Corr. ,446(**) ,527(**) ,515(**) ,506(**) ,613(**) ,596(**) 1,000 ,725(**) ,515(**) ,528(**) 

  Sign.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 
  N 935 948 957 943 953 955 975 950 910 943 
Regelt de 
vervangingen 
tijdig 

Corr. ,439(**) ,528(**) ,519(**) ,520(**) ,593(**) ,577(**) ,725(**) 1,000 ,525(**) ,577(**) 

  Sign.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 
  N 1142 1157 1171 1148 1155 1146 950 1198 1108 1150 
Rechtvaardige 
vakantieregeling Corr. ,344(**) ,460(**) ,520(**) ,504(**) ,450(**) ,534(**) ,515(**) ,525(**) 1,000 ,612(**) 

  Sign.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 
  N 1148 1165 1186 1161 1156 1145 910 1108 1217 1172 
Zorgt voor goede 
samenwerking Corr.  ,433(**) ,640(**) ,665(**) ,650(**) ,573(**) ,692(**) ,528(**) ,577(**) ,612(**) 1,000 

  Sign.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
  N 1233 1254 1273 1239 1237 1228 943 1150 1172 1319 

**Correlatie is significant ,01 (1-zijdig). *Correlatie is significant ,05 (1-zijdig). 
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Het overzicht geeft duidelijk aan dat er zeer sterke verbanden zijn tussen de kenmerken van 
het leiderschap (100% significant en 100% zeer sterke verbanden >.30; meestal zelfs >.40 en 
.50). Vertaald naar de werkvloer betekent dit dat een goede leidinggevende niet alleen goed is 
op 1 kenmerk, maar op bijna alle kenmerken. Omgekeerd geldt dat slechte leidinggevenden 
ook meestal slecht zijn op meerdere kenmerken. 
 
De vraag stelt zich of er dominante invloeden zijn op werkbaar werk, invloeden die door de 
sterke correlatie met de andere kenmerken, schijnverbanden creëren. Alle verbanden zijn 
gecontroleerd voor de andere relaties en bij elke controle verdwijnt één of meer verbanden 
met werkbaar werk, maar elk kenmerk van leiderschap houdt op minstens enkele indicatoren 
van werkbaar werk stand. 
 

7 . 2 .  L e i d e r s c h a p  a l s  s l e u t e l  

De organisatiesleutel leiderschap is een samengestelde variabele op basis van de 10 
leiderschapskenmerken. Leiderschapstalent is een continue variabele met minimumwaarde 10 
en maximumwaarde 40. Voor de analyse in de kruistabellen wordt een variabele ‘leiderschap’ 
in 4 categorieën gemaakt. Het gaat om zeer sterk leiderschap, sterk leiderschap, matig goed 
leiderschap en zwak leiderschap. 
 
Dat er slechts gegevens zijn voor 797 respondenten heeft te maken met het feit dat de helft 
van de respondenten op minstens één van de 10 leiderschapskenmerken ‘niet van toepassing’ 
antwoordde. Dit betekent dat die taak niet wordt uitgevoerd door de directe leidinggevende. 
 

7 . 3 .  L e i d e r s c h a p  e n  we r k b a a r  w e r k  

De positieve invloeden van de verschillende dimensies van het vakmanschap van de directe 
leidinggevenden op werkbaar werk, worden gecumuleerd en zorgen voor duidelijke verschillen 
tussen zwak en sterk leiderschap. 
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Tabel 270 leiderschap en werkbaar werk 

  Zeer sterk Sterk Matig goed Zwak Gemiddeld 

N =797  192 200 204 201  

%  24,1% 25,1% 25,6% 25,2%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,226, 
N=758 

18,8% 31,3% 41,8% 48,1% 35,4% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,353, 
N=761 

10,1% 20,3% 39,3% 52,9% 31,0% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,308, 
N=756 

17,9% 33,9% 46,9% 58,6% 39,6% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,000 
corr. ,135, 
N=754 

1,6% 5,9% 7,8% 11,1% 6,6% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,162, 
N=162 

48,6% 43,1% 55,2% 68,4% 53,9% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,.220, 
N=758 

29,6% 37,7% 51,5% 57,9% 44,5% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.471, 
N=761 

1,7% 6,8% 20,0% 54,7% 21,0% 

 
De correlaties voor de invloed op de herstelbehoefte en het welbevinden zijn beiden sterk 
(corr. van .20-.30), maar de meeste invloed gaat uit naar het welbevinden (.353). Bij een sterk 
leiderschap heeft minder dan 1/5 problemen met psychische vermoeidheid, in tegenstelling tot 
een zwak leiderschap waar bijna 1/2 van de werknemers problematisch psychisch vermoeid is. 
De resultaten voor het welbevinden op het werk zijn nog meer uitgesproken. Zeer sterk 
leiderschap zorgt ervoor dat slechts 10% problemen heeft met het welbevinden, zwak 
leiderschap zorgt voor meer dan 50% werknemers met problematisch welbevinden. 
 
De sterkste correlatie is deze tussen leiderschapstalent en de ondersteuning die werknemers 
ondervinden van de directe leiding. Maar meest opmerkelijk is de correlatie met de werkdruk. 
Dit betekent dat sterke leidinggevenden erin slagen om de werkdruk voor de werknemers te 
beperken. 
 
Zeer sterk leiderschap zorgt ervoor dat slechts 17,9% problemen heeft met het welbevinden, 
zwak leiderschap zorgt voor 58,6% werknemers met een problematisch werkdruk. 
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7 . 4 .  L e i d e r s c h a p  e n  we r k b a a rh e i d s g e v o l g e n  

Ook voor de werkbaarheidsgevolgen heeft de leiderschapsstijl consequenties. 
 
Vooral de verloopintentie en de gezondheidsklachten zijn gevoelig aan het leiderschap en in 
mindere mate het werkverzuim. 
 
Naar aandeel ‘problematische’ situaties geeft dit voor gezondheidsklachten een duidelijk 
beeld. 

Tabel 271 leiderschap en gezondheidsklachten 

Gezondheidsklachten 
Leiderschap Maximum 1 klacht Twee of 3 klachten Vier of 5 klachten Zes of meer klachten 
Zeer sterk 41,2% 25,8% 22,5% 10,4% 
Sterk 27,0% 29,2% 23,2% 20,5% 
Matig goed 12,2% 28,7% 33,0% 26,1% 
Zwak 8,9% 23,7% 30,8% 36,7% 
 22,5% 26,9% 27,3% 23,2% 
Spearman Correlatie ,244, sign. ,000, N = 724 
 
Bij een zeer sterk leiderschap heeft 41,2% van de werknemers maximum 1 klacht. Bij zwak 
leiderschap is dit maar 8,9%. Respectievelijk heeft 10,4% en 36,7% minstens zes klachten. 
 
Ook het werkverzuim toont opmerkelijke verschillen. 

Tabel 272 leiderschap werkverzuim 

Aantal ziektedagen in voorbije jaar 
Leiderschap Geen enkele dag Minder dan 10 dagen Meer dan 10 dagen 
Zeer sterk 46,4% 39,6% 14,1% 
Sterk 44,4% 33,3% 22,2% 
Matig goed 36,3% 41,2% 22,5% 
Zwak 32,7% 40,7% 26,6% 
 39,8% 38,7% 21,4% 
Spearman Correlatie ,127, sign. ,000, N = 793 
 
Bij sterk leiderschap is 46,4% geen enkele dag afwezig, bij zwak leiderschap is dat maar 
32,7%. 
 
Hetzelfde beeld is terug te vinden in de verloopintentie. 
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Tabel 273 leiderschap en verloopintentie 

Frequentie van uitkijken naar een andere baan 
Leiderschap Nooit Af en toe Regelmatig 
Zeer sterk 78,0% 17,8% 4,2% 
Sterk 67,3% 27,1% 5,5% 
Matig goed 48,0% 33,8% 18,1% 
Zwak 32,5% 39,1% 28,4% 
 56,3% 29,6% 14,2% 
Spearman Correlatie ,388, sign. ,000, N = 791 
 
Bij sterk leiderschap heeft 78% nooit uitgekeken naar een andere baan, bij zwak leiderschap 
is dit maar 32,5%. 
 

7 . 5 .  L e i d e r s c h a p :  s a me n v a t t i n g  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sterk en zwak leiderschap. Sterke leidersfiguren 
plegen overleg, staan open voor problemen, geven duidelijke werkopdrachten en informatie, 
zorgen voor een rechtvaardige verdeling en tijdige planning van de werkzaamheden. Zij 
zorgen voor een goede samenwerking en regelen indien nodig de conflicten. 
 
Sterke leidinggevenden zijn meestal goed op de verschillende aspecten van leiderschap, 
zwakke zijn meestal zwak over de ganse lijn. 
 
De hypothese wordt bevestigd, dat sterk leiderschap de risico-indicatoren gunstig beïnvloedt, 
werkbaar werk bevordert en de werkbaarheidsgevolgen onder controle kan houden. De 
belangrijkste invloed gaat uit van de zorg voor een goede samenwerking en een eerlijke 
verdeling van het werk. Hierbij hoort ook overleg. 
 
De invloed van het leiderschapstalent op de risico-indicatoren is meestal sterk (corr. van .20-
.30) of zeer sterk (corr.>.30). Door de risico-indicatoren gunstig te beïnvloeden worden 
positieve resultaten geboekt voor werkbaar werk en de werkbaarheidsgevolgen. 
 
Sterke leidinggevenden kunnen de problematische vermoeidheid van 48,1% terugdringen tot 
18,8% van de werknemers. Het problematisch welbevinden daalt van 52,9% naar 10,1% 
wanneer werknemers leiding krijgen van sterke leidinggevenden. 
 
De gezondheidsklachten zijn opmerkelijk minder wanneer het werk door een sterke 
leidinggevende georganiseerd wordt: 41,2% van de werknemers heeft maximum 1 klacht, in 
tegenstelling tot werknemers bij zwakke leidersfiguren waar maar 8,9% maximaal 1 klacht 
heeft.  
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Ook het werkverzuim is kleiner: 46,4% was geen enkele dag afwezig tegenover maar 32,7% 
bij zwakke leidinggevenden. Tenslotte ligt ook de verloopintentie lager wanneer het werk 
‘vakkundig’ georganiseerd wordt: 78% keek nooit uit naar een andere baan, bij zwak 
leiderschap is dat maar 32,5%. 
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8.  Loon 

Zoals in de meeste sectoren worden ook hier functieclassificatiesystemen gehanteerd. In de 
textielverzorgingssector is het een vrij ingewikkeld systeem en werken werknemers dikwijls 
aan verschillende werkposten. De functieclassificatie van een werknemer is het resultaat van 
een onderhandeling. Er wordt ook gewerkt met niveaus: eenvoudig en complex. Voor het 
welzijn is het belangrijk dat mensen zich eerlijk verloond voelen. Dit zal meer het geval zijn 
wanneer men juist wordt ingeschaald. 
 
Een ander belangrijk punt is de premieverloning, één van de belangrijkste vormen van 
variabele verloning. Recent onderzoek van STV-Innovatie & Arbeid35 wijst uit dat het 
percentage bedrijven dat in de voorbije jaren variabele verloning toepaste ongeveer gelijk 
gebleven is: 29% van de bedrijven werkt met één of andere vorm van variabele verloning. 
Variabele verloning is meestal gebaseerd op individuele prestaties (49% van de toepassende 
bedrijven).  
 
In het welzijnsonderzoek in de confectie is de invloed van premies onderzocht en het 
onderzoek wees uit dat variabele verloning negatief is voor de arbeidsbeleving36. 
 
De hypothesen over de invloed van beloningssystemen zijn de volgende: werknemers die 
akkoord gaan met hun inschaling in de functieclassificatie scoren gunstiger op werkbaar werk 
dan zij die daar niet mee akkoord zijn. Premieverlonig is negatief voor de arbeidsbelasting. 
 
In het onderzoek in de textielverzorgingssector zijn 4 vragen opgenomen over de 
beloningsmodaliteiten. Er is gevraagd of men in de juiste loonklasse zit, of men tevreden is 
met zijn loon, of men een premie kan krijgen én of men een premie krijgt. 
 
Het overzicht op de volgende bladzijde geeft de verbanden tussen de verschillende aspecten 
van loon en de aspecten van werkbaar werk. Eerst worden de correlaties met psychische 
vermoeidheid en welbevinden gegeven. Daarna volgen de risico-indicatoren werkdruk, 
emotionele belasting, taakvariatie, autonomie en ondersteuning van de directe leiding.  

                                                           
35  Bedrijfs- en arbeidsorganisatie in de Vlaamse ondernemingen en organisaties in 2001. Statistisch naslagwerk. 

(10/02/2003), P. Berckmans, H. Delagrange, Informatiedossier. 
36  Gert Verdonck (2003) Welzijn in de confectie - Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie. Informatiedossier. 

SERV/STV-Innovatie & Arbeid. 
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1ste kolom: indicatoren van werkbaar werk, 2de kolom: significantie (Spearman's rho),  
correlaties, N=aantal respons, 3de kolom en volgende: categorieën van de aspecten van de 
arbeidsorganisatie. Bij niet significante (betekenisvolle) relaties worden de % gemarkeerd 
met %, ze blijven leesbaar omdat de vergelijking tussen extreme categorieën toch nog 
interessant is. 
 
Bovenaan de kolom geven de 1ste 2 rijen de verdeling van de antwoorden op de vraag weer 
(1ste rij zijn absolute cijfers, 2de rij zijn %). Zo kan de problematische groep ook in absolute 
aantallen worden ingeschat. 

 

8 . 1 .  A n a l y s e  v a n  d e  a s p e c t e n  v a n  l o o n  

De sterkste correlaties van de werkbaarheidsindicatoren met de vragen over het loon, zijn deze 
met de vraag over de tevredenheid met het loon en de vraag over de juistheid van de loonklasse 
waarin men ingeschaald is. De sterke (corr. van .20-.30) correlaties met de tevredenheid zijn in 
belangrijke mate het resultaat van de aard van de vraagstelling: zowel de indicatoren als de 
vraag naar tevredenheid hebben een overlappende dimensie: de (subjectieve) perceptie. Ook 
de vraag over de juiste loonklasse grenst aan ‘perceptie’. 
 
De invloed van de premies is opmerkelijk minder: de helft van correlaties zijn significant 
(betekenisvol), maar de verbanden zijn zwak (corr. <.10). De richting van de significante 
(betekenisvolle) verbanden is wel opmerkelijk: premies hebben een gunstige invloed op 
werkbaar werk. 
 
Bij het overzicht van de frequenties van de aspecten van het loon is het belangrijk om ook de 
groep ‘weet niet’ op te nemen in de analyse. Als het feit dat men in de juiste loonklasse zit een 
positieve invloed heeft op werkbaar werk, dan is kennis van de loonklasse essentieel. 
 
Voor de loonklasse zijn de frequenties als volgt. 
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Tabel 274 tewerkstelling en loonklasse 

Juiste loonklasse? Aantal Percentage Percentage 
Ja 664 43,1 76,8 
Nee 201 13,0 23,2 
Totaal 865 56,1 100,0 
Ik ken mijn loonklasse niet 597 38,7   
Onbekend 80 5,2   
Totaal 677 43,9   

Totaal 1542 100,0   

 
Een opmerkelijk deel van de werknemers kent de loonklasse niet: 38,7% en 5,2% geeft geen 
antwoord op deze vraag. Van de groep die wel de loonklasse kent, 56,1% van de werknemers, 
is meer dan 3/4 het eens met de inschaling nl. 76,8%. 
 
De informatie over premies in de textielverzorgingssector is tweeërlei. Eerst is de vraag gesteld 
of men een premie kan krijgen. 

Tabel 275 tewerkstelling en premie kunnen krijgen 

Kan een premie krijgen? Aantal Percentage Percentage 
Nee 843 54,7 75,9 
Ja 267 17,3 24,1 
Totaal 1110 72,0 100,0 
Ik weet het niet 361 23,4   
Onbekend 71 4,6   
Totaal 432 28,0   

Totaal 1542 100,0   

 
Een kwart van de werknemers weet niet of ze een premie kunnen krijgen en bijna 5% antwoordt 
niet op de vraag. Van diegene die wel de vraag kunnen beantwoorden (72%) kan bijna 1/4 
(24,1%) een premie krijgen. 
 
Na de vraag of men een premie kan krijgen is ook de vraag gesteld of men een premie krijgt. 
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Tabel 276 tewerkstelling en premie krijgen 

Krijgt u een premie? Aantal Percentage Percentage 
Nee 1128 73,2 83,7 
Ja 219 14,2 16,3 
Totaal 1347 87,4 100,0 
Ik weet het niet 129 8,4   
Onbekend 66 4,3   
Totaal 195 12,6   

Totaal 1542 100,0   

 
Over of men al dan niet een premie krijgt, is de ruime meerderheid geïnformeerd: 87,4% 
beantwoordt de vraag. 16,3% van de werknemers in de textielverzorgingssector krijgt een 
premie bovenop het loon. 
 
De premies worden vooral toegekend voor bepaalde functies. 

Tabel 277 functies en premies 

Krijgt u boven op uw loon nog een premie? 
 Nee Ja 
Leidinggevende 72,3% 27,7% 
Chauffeur 75,0% 25,0% 
Steriele afdeling 81,3% 18,8% 
Uit- en ophangen van was 82,9% 17,1% 
Mangel 91,8% 8,2% 
Stoompop en/of stoomcabine 90,6% 9,4% 
Persen en strijken 84,7% 15,3% 
Droogtrommels en propere was sorteren 85,1% 14,9% 
Verzamelen en inleggen van was 80,6% 19,4% 
Vouwen van was 88,4% 11,6% 
Vuilgoed sorteren 82,8% 17,2% 
Andere (logistiek en diverse) 81,1% 18,9% 
 83,7% 16,3% 
Spearman Correlatie ,.054, sign. ,049, N = 1347 
 
Premies worden vooral toegekend aan chauffeurs en leidinggevenden. 
 
Tenslotte is er de vraag over de tevredenheid met het loon. 
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Tabel 278 tewerkstelling naar tevredenheid met het loon 

Tevreden met loon? Aantal Percentage Percentage Cumulatief 
Zeer tevreden 32 2,1 2,2 2,2 
Tevreden 351 22,8 23,8 26,0 
Eerder tevreden 371 24,1 25,2 51,1 
Eerder ontevreden 341 22,1 23,1 74,2 
Ontevreden 214 13,9 14,5 88,7 
Zeer ontevreden 166 10,8 11,3 100,0 
Totaal 1475 95,7 100,0   
Onbekend 67 4,3     
 1542 100,0     

 
95,7% van de werknemers beantwoordt de vraag en ruim 1/4 is tevreden tot zeer tevreden over 
het loon. Een ander kwart is eerder tevreden en iets minder dan een kwart is eerder ontevreden. 
Rest nog 1/4 dat ontevreden tot zeer ontevreden is. 
 
Uit verdere analyse blijkt dat de tevredenheid sterk samenhangt met de mening of men al dan 
niet in de juiste loonklasse zit. 

Tabel 279 loonklasse en tevredenheid over het loon 

Hoe tevreden bent u met uw loon? 
Zit u in de juiste 
loonklasse? 
(functieclassificatie 
of loonclassificatie) 

Zeer 
tevreden Tevreden 

Eerder 
tevreden 

Eerder 
ontevreden Ontevreden 

Zeer 
ontevreden 

Ja 4,2% 34,7% 26,3% 19,8% 8,9% 6,1% 

Nee   2,6% 13,2% 28,6% 25,4% 30,2% 
Ik ken mijn 
loonklasse niet ,5% 18,9% 29,0% 24,3% 17,2% 10,1% 

 2,1% 23,9% 25,6% 22,8% 14,5% 11,0% 
Spearman Correlatie ,459, sign. ,000, N = 829 (voor de verschillen tussen hen die de loonklasse kennen) 
Spearman Correlatie ,211, sign. ,000, N = 1405 (voor de verschillen algemeen) 
 
65,2% van de werknemers die in de juiste loonklasse zitten is eerder tot zeer tevreden. Van de 
werknemers die zeggen niet in de juiste loonklasse te zitten is ruim 80% ‘eerder tot zeer’ 
ontevreden, in tegenstelling tot wie vindt wel in de juiste loonklasse te zitten waar minder dan de 
helft ‘eerder of zeer’ ontevreden is. De tevredenheid van de werknemers die zeggen hun 
loonklasse niet te kennen situeert zich tussen voorgaande categorieën. 
 
Er zijn geen verschillen in tevredenheid over het loon tussen de functies. 
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8 . 2 .  L o o n  a l s  s l e u t e l  

Voor de ‘loonsleutel’ wordt enkel de vraag over de juiste loonklasse gebruikt, en dit in de 3 
categorieën: juiste loonklasse, niet in de juiste loonklasse en ‘kent de loonklasse niet’. 
 
De correlaties tussen werkbaar werk en premies zijn in vergelijking met de andere vragen te 
zwak (corr. <.10) om mee te nemen in de sleutel. De vraag over tevredenheid heeft enerzijds 
een sterke (corr. van .20-.30) correlatie met de vraag over de loonklasse en is anderzijds te 
‘subjectief’ om als organisatiekenmerk op te nemen. 
 
Deze indeling sluit aan bij wat in de praktijk veel voorkomt. Door de complexe loonclassificatie 
weet een aanzienlijk deel van de werknemers (40,8%) niet in welke loonklasse ze zit. Het feit 
dat werknemers niet weten welke loonklasse ze hebben, bepaalt mee werkbaar werk. 
 

8 . 3 .  L o o n  e n  w e r k b a a r  w e r k  

Om de invloed van het loon na te gaan worden 3 categorieën gebruikt: in de juiste loonklasse 
zitten, de loonklasse niet kennen en niet in de juiste loonklasse zitten. 
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Tabel 280 loon en werkbaar werk 

  De juiste 
loonklasse 

Loonklasse niet 
gekend 

Niet de juiste 
loonklasse Gemiddeld 

N = 1462  664 597 201  

%  45,4% 40,8% 13,7%  

 
Spearman's 

rho % problematisch 
Werkbaar werk   

Psychische vermoeidheid 
Sign. ,136, 
corr. ,041, 
N=1349 

31,3% 33,0% 38,0% 32,9% 

Welbevinden in het werk 
Sign. ,000, 
corr. ,117, 
N=1348 

23,0% 28,8% 40,1% 27,7% 

Risico-indicatoren   

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,107, 
N=1348 

34,9% 39,7% 52,7% 39,3% 

Emotionele belasting 
Sign. ,009 
corr. ,071, 
N=1351 

5,2% 5,2% 12,9% 6,3% 

Taakvariatie 
Sign. ,118, 
corr. ,043, 
N=1344 

52,0% 56,3% 56,8% 54,4% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,102, 
N=1348 

37,7% 47,9% 49,2% 43,5% 

Ondersteuning directe 
leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,096, 
N=1360 

16,9% 20,6% 29,9% 20,2% 

 
De loonklassenvariabele heeft geen correlatie met de psychische vermoeidheid, maar wel met 
het welbevinden op het werk. Een overzicht van de groepen met een problematisch 
welbevinden geeft een duidelijk beeld over de invloed van het loon. Van de werknemers die 
aangeven dat ze niet in de juiste loonklasse zitten, heeft 40,1% een problematisch 
welbevinden op het werk. Maar ook wie zijn loonklasse niet kent, loopt groter risico op een 
problematisch welbevinden dan zij die vinden dat ze in de juiste loonklasse zitten. 
 
De werknemers die hun loonklasse niet kennen of het niet eens zijn met de loonklasse scoren 
minder gunstig op de risico-indicatoren. 
 

8 . 4 .  L o o n  e n  w e r k b a a rh e i d s g e vo l g e n  

Het loon heeft significante (betekenisvolle) relaties met 2 van de 3 werkbaarheidsgevolgen. 
Het werkverzuim heeft geen significante relatie met het loon. Gezondheidsklachten en 
verloopintentie hebben dat wel. 
 
De gezondheidsklachten verschillen als volgt. 
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Tabel 281 loon en gezondheidsklachten 

Gezondheidsklachten in 4 categorieën 

Loon als organisatiesleutel 
Maximum 1 

klacht 
Twee of 3 
klachten 

Vier of 5 
klachten 

Zes of meer 
klachten 

Ja, de juiste loonklasse 27,5% 30,3% 24,3% 17,9% 
Ik ken mijn loonklasse niet 24,0% 28,1% 27,7% 20,3% 
Nee, niet de juiste loonklasse 19,3% 27,3% 28,4% 25,0% 
 25,0% 29,0% 26,2% 19,8% 
Spearman Correlatie ,111, sign. ,000, N = 1349 
 
De groep die niet in de juiste loonklasse zit heeft duidelijk meer gezondheidsklachten: 53,4% 
heeft meer dan 3 klachten, tegenover 42,2% van de werknemers die zeggen in de juiste 
loonklasse te zitten. Van de werknemers die de loonklasse niet kennen zegt 48% meer dan 3 
gezondheidsklachten te hebben. 
 
Voor de verloopintentie zijn de verschillen als volgt. 

Tabel 282 loon en verloopintentie 

Frequentie van uitkijken naar een andere baan 

Loon als organisatiesleutel Nooit Af en toe Regelmatig 
Ja, de juiste loonklasse 67,5% 23,5% 9,0% 
Ik ken mijn loonklasse niet 57,6% 29,9% 12,6% 
Nee, niet de juiste loonklasse 46,0% 30,5% 23,5% 
 60,5% 27,1% 12,5% 
Spearman Correlatie ,159, sign. ,000, N = 1444 
 
De verloopintentie van de werknemers in de juiste loonklasse ligt duidelijk lager: 67,5% heeft 
in het afgelopen jaar nooit uitgekeken naar een andere baan. Van de werknemers die niet in 
de juiste loonklasse zitten is dat maar 46%. Zij die hun loonklasse niet kennen situeren zich 
tussen voorgaande groepen: 57,6% keek niet uit naar een andere baan. 
 

8 . 5 .  L o o n :  s am e n v a t t i n g  

Voor de invloed van het loon zijn de antwoorden op 4 vragen geanalyseerd: de loonklasse, 
een premie kunnen krijgen, een premie krijgen en de tevredenheid over het loon. 
 
Bijna 40% kent zijn loonklasse niet. Van wie wel de loonklasse kent, vindt de overgrote 
meerderheid (76,8%) dat ze in de juiste loonklasse zitten. Bijna 1/4 kan een premie krijgen en 
16% krijgt ook een premie.  
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De premies worden significant (betekenisvol) meer toegekend aan bepaalde functies: 
chauffeurs en leidinggevenden. Respectievelijk een kwart van de werknemers is tevreden tot 
zeer tevreden over het loon, eerder tevreden, eerder ontevreden en ontevreden tot zeer 
ontevreden. Vooral werknemers die niet in de juiste loonklasse zitten zijn ontevreden over het 
loon. 
 
Voor de organisatiesleutel ‘loon’ worden premies en tevredenheid niet opgenomen in de 
analyse. Respectievelijk omdat voor de premies de invloed te beperkt is en omdat de vraag 
over de tevredenheid te dicht aanleunt bij de vragen over welbevinden in het werk. 
 
De loonsleutel maakt een analyse van de invloed van de loonclassificatie: kent men zijn 
loonclassificatie en indien ja, is men akkoord met de inschaling? 
 
Er zijn significante (betekenisvolle) relaties tussen de loonsleutel en alle risico-indicatoren. De 
risico-indicatoren zijn gunstiger voor hen die in de juiste loonklasse zitten. 
 
Bij werkbaar werk is er enkel een significant (betekenisvol) verband met het welbevinden. 
Werknemers die hun loonklasse niet kennen en meer nog zij die niet in de juiste loonklasse 
zitten hebben meer kans om problemen te hebben met het welbevinden op het werk. 40,1% 
van de werknemers die niet in de juiste loonklasse zitten hebben een problematisch 
welbevinden, 28,8% van hen die de loonklasse niet kennen en (maar) 23% van hen die 
akkoord gaan met de loonklasse. 
 
De werkbaarheidsgevolgen vertonen een significant (betekenisvol) verband voor 
gezondheidsklachten en voor verloopintentie. Wie niet in de juiste loonklasse zit heeft de 
meeste gezondheidsklachten en de grootste verloopintentie. Wie wel in de juiste loonklasse zit 
heeft de minste klachten en de kleinste verloopintentie. 
 
De hypothese over de invloed van het loon wordt maar deels bevestigd. 
 
De invloed van de premies is zwak (corr. <.10) en wijst eerder op een positieve dan negatieve 
invloed. 
 
Een juiste inschaling van de loonklasse is daarentegen wel belangrijk: wie ‘juist’ ingeschaald 
wordt heeft een grotere kans op werkbaar werk.  
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9.  Arbeidst i jdbeleid 

Arbeidstijden omvatten verschillende aspecten die een invloed kunnen uitoefenen op werkbaar 
werk: voltijdse banen of deeltijdse, begin en einduren van de werkdag, vaste uren of ploegen, 
overuren, vakantie… 
 
In de enquête zijn over deze aspecten verschillende vragen gesteld. 
 
Kwantitatief gaat het om het verschil tussen voltijdse en deeltijdse arbeid. Parttime arbeid is in 
Vlaanderen voornamelijk een vrouwenzaak: gemiddeld 41% van de vrouwen, tegenover 5% 
van de mannen. Vrouwen gaan in meerderheid parttime werken voor een betere combinatie 
tussen werk en gezin37. De textielverzorgingssector is een typisch vrouwelijke sector, met 
relatief veel parttime werkers (1/3) in vergelijking met typisch mannelijke sectoren. Er is in de 
enquête gevraagd naar arbeidsduur en naar de reden om al dan niet parttime te werken. 
 
Kwalitatief zijn werktijden in de eerste plaats de begin- en einduren. In de confectie zijn die in 
belangrijke mate afgestemd op de schooluren gezien het in meerderheid gaat om vrouwen met 
een gezinslast. In de textielverzorgingssector is dat niet anders. 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. Ook in de textielverzorgingssector worden overuren gemaakt. Hierbij is het van 
belang om na te gaan in hoeverre die onverwacht zijn en of de overuren gerecupereerd 
kunnen worden. Bijkomend is gevraagd naar de mogelijkheden om partner en kinderen te 
kunnen verwittigen bij onverwachte overuren. 
 
In de confectie zijn de meeste werknemers gebonden door collectieve sluiting, maar bedrijven 
verschillen in het aantal dagen dat vrij kan gekozen worden. Hoe meer dagen door de 
werknemers vrij kunnen gekozen worden, hoe beter de arbeidsbeleving en het welzijn. Zo 
goed als alle factoren worden hierdoor beïnvloed. In de textielverzorgingssector is men minder 
gebonden aan collectieve sluitingen. In deze enquête is de vraag gesteld hoeveel dagen vrij te 
kiezen zijn. 
 
Er zijn voor deze organisatiesleutel verschillende hypothesen geformuleerd. 
 
Parttime werk, zeker als het vrijwillig gekozen wordt gaat samen met een meer gunstige 
arbeidsbeleving. 
 

                                                           
37  Bron: EAK, NIS (Bewerking Steunpunt WAV. 
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Wisselende uren of ploegenarbeid maken werkbaar werk moeilijker. Evenals overuren, zeker 
wanneer die niet kunnen gerecupereerd worden of wanneer de uren wijzigen op het laatste 
moment. Thuis kunnen verwittigen is dan wel belangrijk om het welbevinden niet te schaden. 
 
Vakantiedagen zelf kunnen kiezen zorgt voor een betere spreiding van de werkdruk en dus 
een gunstiger welbevinden. 
 
Hierna volgt een overzicht van de correlaties tussen de aspecten van de arbeidstijd en de 
indicatoren van werkbaar werk. Een aantal aspecten blijkt bij toetsing geen significante 
(betekenisvolle) relatie te hebben met werkbaar werk en deze zijn niet opgenomen in het 
overzicht. 
 
Niet significant (betekenisvol) zijn: al dan niet vrijwillig kiezen voor deeltijds werk, vaste uren 
versus wisselende uren of ploegenarbeid en aantal dagen vrij te kiezen vakantie. 
 
Het overzicht op de volgende bladzijde geeft de verbanden tussen de verschillende aspecten 
van arbeidstijden en de aspecten van werkbaar werk. Eerst worden de correlaties met 
psychische vermoeidheid en welbevinden gegeven. Daarna volgen de risico-indicatoren 
werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie en ondersteuning van de directe 
leiding.  
 

1ste kolom: indicatoren van werkbaar werk, 2de kolom: significantie (Spearman's rho),  
correlaties, N=aantal respons, 3de kolom en volgende: categorieën van de aspecten van de 
arbeidsorganisatie. Bij niet significante (betekenisvolle) relaties worden de % gemarkeerd 
met %, ze blijven leesbaar omdat de vergelijking tussen extreme categorieën toch nog 
interessant is. 
 
Bovenaan de kolom geven de 1ste 2 rijen de verdeling van de antwoorden op de vraag weer 
(1ste rij zijn absolute cijfers, 2de rij zijn %). Zo kan de problematische groep ook in absolute 
aantallen worden ingeschat. 

 

9 . 1 .  A n a l y s e  v a n  d e  a s p e c t e n  v a n  a r b e id s t i j d b e l e i d  

De aspecten van arbeidstijdbeleid zijn: arbeidsduur, overuren en wijzigingen in het uurrooster. 
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Tabel 283 indicatoren en arbeidsduur 

  Deeltijds < 3/5 Deeltijds > 3/5 Voltijds Gemiddeld 
N = 1486  170 317 999  

%  11,4% 21,3% 67,2%  

 
Spearman's 

rho % problematisch 
Werkbaar werk   

Psychische vermoeidheid 
Sign. ,003, 
corr. ,081, 
N=1366 

18,6% 34,2% 35,2% 33,1% 

Welbevinden in het werk 
Sign. ,008, 
corr. ,072, 
N=1365 

17,3% 26,8% 29,4% 27,5% 

Risico-indicatoren   

Werkdruk 
Sign. ,006, 
corr. ,075, 
N=1368 

25,5% 39,3% 41,1% 39,0% 

Emotionele belasting 
Sign. ,041 
corr. ,055, 
N=1370 

2,0% 5,9% 7,0% 6,2% 

Taakvariatie 
Sign. ,780, 
corr. -.008, 
N=1363 

60,3% 50,9% 54,3% 54,2% 

Autonomie 
Sign. ,412, 
corr. ,022, 
N=1365 

38,1% 44,3% 43,9% 43,3% 

Ondersteuning directe 
leiding 

Sign. ,159, 
corr. ,038, 
N=1379 

10,0% 24,0% 20,8% 20,2% 

 
Vooral mensen die deeltijds en minder dan 3/5 werken hebben minder kans op psychische 
vermoeidheid, problemen bij het welbevinden in het werk en van werkdruk. Er is een verband met 
emotionele belasting, maar het is vrij zwak (corr. <.10). 
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Tabel 284 indicatoren en overuren 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N =1479  549 620 245 65  

%  37,1% 41,9% 16,6% 4,4%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,006, 
corr. ,075, 
N=1360 

30,2% 31,5% 42,7% 36,1% 33,2% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,062, 
corr. ,051, 
N=1357 

26,3% 25,0% 34,8% 31,7% 27,4% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,133, 
N=1363 

31,9% 38,8% 52,8% 41,7% 38,7% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,033 
corr. ,058, 
N=1365 

5,0% 5,4% 9,1% 10,0% 6,1% 

Taakvariatie 
Sign. ,600, 
corr. -.014, 
N=1356 

53,5% 56,6% 51,3% 46,7% 54,1% 

Autonomie 
Sign. ,582, 
corr. ,-.015, 
N=1359 

42,7% 45,8% 43,6% 26,2% 43,4% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,193, 
corr. ,.035, 
N=1372 

19,0% 19,8% 20,1% 32,3% 20,1% 

 
Overuren zijn ongunstig voor de psychische vermoeidheid en gaan samen met een hoge werkdruk 
en een grotere emotionele belasting. 
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Tabel 285 indicatoren en het kunnen recupereren van overuren 

  Recupereren van 
overuren 

Niet recupereren van 
overuren Gemiddeld 

N = 851  591 260  

%  69,4% 30,6%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische vermoeidheid 
Sign. ,075, 
corr. ,063, 
N=794 

32,0% 38,5% 34,0% 

Welbevinden in het werk 
Sign. ,046, 
corr. ,071, 
N=788 

24,8% 31,6% 26,9% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,016, 
corr. ,086, 
N=793 

39,6% 48,8% 42,4% 

Emotionele belasting 
Sign. ,056 
corr. ,068, 
N=797 

5,4% 9,1% 6,5% 

Taakvariatie 
Sign. ,664, 
corr. ,015, 
N=790 

54,3% 56,0% 54,8% 

Autonomie 
Sign. ,754, 
corr. ,011, 
N=792 

42,9% 44,1% 43,3% 

Ondersteuning directe 
leiding 

Sign. ,007, 
corr. ,095, 
N=800 

16,7% 24,8% 19,3% 

 
Overuren kunnen recupereren is gunstig voor het welbevinden en voor de werkdruk. Werknemers 
die de overuren kunnen recupereren hebben meer ondersteuning van de directe leidinggevenden. 
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Tabel 286 indicatoren en wijzigingen van het uurrooster op het laatste moment 

  Nooit Soms Vaak Altijd Gemiddeld 

N =1470  914 385 129 42  

%  62,2% 26,2% 8,8% 2,9%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,121, 
N=1355 

29,9% 30,1% 49,2% 75,0% 33,1% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,048, 
corr. ,054, 
N=1354 

26,3% 25,4% 33,9% 51,2% 27,5% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,110, 
N=1353 

36,1% 38,5% 54,2% 71,8% 39,3% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,002 
corr. ,085, 
N=1356 

4,8% 7,0% 12,6% 10,3% 6,2% 

Taakvariatie 
Sign. ,003, 
corr. -.081, 
N=1350 

57,2% 51,9% 42,9% 48,7% 54,3% 

Autonomie 
Sign. ,425, 
corr. ,.022, 
N=1352 

42,5% 44,4% 42,4% 52,5% 43,3% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,458, 
corr. ,.020, 
N=1368 

19,8% 18,8% 22,0% 32,5% 20,1% 

 
Wijzigingen in het uurrooster op het laatste moment betekenen vooral een zwaardere werkdruk en 
een grotere psychische vermoeidheid. Het welbevinden neemt af, de emotionele belasting neemt 
toe. Overuren gaan samen met een grotere taakvariatie. 
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Tabel 287 indicatoren en al dan niet thuis kunnen verwittigen 

  Thuis kunnen verwittigen Thuis niet kunnen verwittigen Gemiddeld 

N = 466  437 29  

%  93% 6,2%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,002, 
corr. ,145, 
N=439 

35,5% 64,3% 37,4% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,001, 
corr. ,152, 
N=434 

27,4% 55,2% 29,3% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,169, 
N=435 

42,1% 75,9% 44,4% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,054 
corr. ,092, 
N=439 

7,5% 17,9% 8,2% 

Taakvariatie 
Sign. ,025, 
corr. ,107, 
N=439 

47,4% 69,0% 48,9% 

Autonomie 
Sign. ,152, 
corr. ,068, 
N=443 

41,5% 55,2% 42,4% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,003, 
corr. ,142, 
N=443 

17,5% 40,7% 19,0% 

 
De werknemers die thuis niet kunnen verwittigen wanneer er zich wijzigingen voordoen in het 
uurrooster hebben meer problemen met werkbaar werk: de psychische vermoeidheid is groter, het 
welbevinden kleiner, de werkdruk hoger, de taakvariatie kleiner en minder ondersteuning van de 
leidinggevenden. 
 
Samenvatting van de analyse arbeidstijd 
Het overzicht van de correlaties maakt duidelijk dat voltijds werken minder gunstig is voor werkbaar 
werk dan deeltijds werken, overuren - zeker wanneer de uren niet kunnen gerecupereerd worden 
ongunstig zijn voor werkbaar werk, wijzigingen in uurrooster - zeker wanneer men thuis niet kan 
verwittigen - eveneens ongunstig zijn voor werkbaar werk. 
 
De arbeidstijd voor de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector ziet er als volgt uit: de 
meerderheid werkt voltijds, een minderheid (1/5) maakt overuren, wie overuren maakt kan die 
meestal recupereren, meestal wijzigt het uurrooster niet op het laatste moment en indien het wijzigt 
kan men thuis hiervan verwittigen. 
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9 . 2 .  A r b e i d s t i j d b e l e i d  a l s  s l e u t e l  

Met voorgaande significante (betekenisvolle) aspecten van de arbeidstijd kan een nieuwe 
complexe variabele gemaakt worden die de belasting door de arbeidstijd aangeeft: 
arbeidstijdbelasting. Een score 10 is een zware belasting, een score 0 is gunstig. 
 
Deeltijds en minder dan 3/5 = 0; deeltijds maar toch minstens 3/5 = 1; voltijds = 2; nooit 
overuren = 0; soms overuren = 1; vaak overuren = 2; altijd overuren = 3; overuren kunnen 
terugnemen of niet van toepassing = 0, overuren niet kunnen terugnemen = 1; uurroosters die 
nooit wijzigen = 0; uurroosters die soms wijzigen = 1; uurroosters die vaak wijzigen = 2; 
uurroosters die altijd wijzigen = 3; thuis kunnen verwittigen of niet van toepassing = 0; thuis 
niet kunnen verwittigen = 1. 
 
De werknemers worden op basis van voorgaande totaalscore ingedeeld in 5 groepen. De 
arbeidstijdregeling is: gunstig, eerder gunstig, gemiddeld, eerder ongunstig, ongunstig 
 
De correlaties tussen de aspecten van arbeidstijdbeleid vertonen nogal wat significante 
(betekenisvolle) verbanden: werknemers met gunstige arbeidstijden op het ene aspect, zitten 
meestal ook goed voor de andere aspecten. 
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Tabel 288 correlatie arbeidstijdbeleid 

 Spearman's rho Voltijds/deeltijds Overuren 
Overuren 

recupereren 
Wijzigingen 
uurrooster 

Thuis 
verwittigen 

Voltijds Corr. 1,000 ,166(**) ,054(*) ,014 ,023 
 /deeltijds Sign. (1-zijdig) . ,000 ,022 ,295 ,195 
  N 1486 1470 1392 1461 1433 
Overuren Corr. ,166(**) 1,000 ,447(**) ,431(**) ,099(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 . ,000 ,000 ,000 
  N 1470 1479 1400 1458 1431 
Overuren  Corr. ,054(*) ,447(**) 1,000 ,284(**) ,138(**) 
recupereren Sign. (1-zijdig) ,022 ,000 . ,000 ,000 
  N 1392 1400 1400 1382 1363 
Wijzigingen  Corr. ,014 ,431(**) ,284(**) 1,000 ,225(**) 
 uurrooster Sign. (1-zijdig) ,295 ,000 ,000 . ,000 
  N 1461 1458 1382 1470 1442 
Thuis  Corr. ,023 ,099(**) ,138(**) ,225(**) 1,000 
 verwittigen Sign. (1-zijdig) ,195 ,000 ,000 ,000 . 
  N 1433 1431 1363 1442 1442 
**  Correlatie is significant op het ,01 niveau (1-zijdig). 
*  Correlatie is significant op het ,05 niveau (1-zijdig). 
 
Bedrijven die zorgzaam omspringen met het gebruik van overuren, zorgen er ook voor dat 
werknemers die overuren kunnen recupereren. Wanneer men wisselingen in het uurrooster 
maar in uiterste nood gebruikt, zal men de mensen ook toestaan om de thuisbasis daarvan te 
verwittigen. Daarom is niet de invloed van de afzonderlijke aspecten van zo’n belang, wel de 
invloed van het ‘arbeidstijd’-beleid. 
 

9 . 3 .  A r b e i d s t i j d b e l e i d  e n  w e r k b a a r  w e r k  

Het arbeidstijdbeleid van bedrijven bepaalt mee werkbaar werk. 
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Tabel 289 arbeidstijdbeleid en werkbaar werk 

  Gunstig Eerder 
gunstig 

Gemiddeld 
Gunstig 

Eerder 
ongunstig Ongunstig Gemiddeld 

N = 1355  216 367 259 210 267  

%  15,9% 27,1% 21,8% 15,5% 19,7%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,109, 
N=1249 

20,3% 35,7% 30,9% 25,5% 45,7% 32,7% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,008, 
corr. ,075, 
N=1249 

22,1% 26,2% 23,9% 24,0% 35,4% 26,6% 

Risico-indicatoren: 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,153, 
N=1254 

22,0% 38,3% 39,2% 40,2% 50,4% 38,8% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,000  
corr. ,098, 
N=1257 

2,6% 5,8% 3,4% 6,6% 11,2% 6,0% 

Taakvariatie 
Sign. ,115, 
corr. -.045, 
N=1250 

54,2% 58,1% 54,2% 55,6% 48,6% 54,3% 

Autonomie 
Sign. ,957, 
corr. -.002, 
N=1247 

39,3% 44,2% 46,1% 41,2% 41,1% 42,7% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,045, 
corr. ,057, 
N=1261 

15,2% 18,4% 19,0% 18,2% 23,5% 19,0% 

 
Voor beide aspecten van werkbaar werk is de correlatie significant (betekenisvol) en dat 
weerspiegelt zich in de subgroepen met al dan niet problematisch werkbaar werk. Bij gunstig 
arbeidstijdbeleid heeft 20,3% van de werknemers te kampen met problematische vermoeidheid, bij 
ongunstig beleid is dit 45,7%. Eenzelfde beeld bij welbevinden. Als het arbeidstijdbeleid gunstig 
is heeft 22,1% problemen met het welbevinden, bij ongunstig beleid is dat 35,4% 
 
Het arbeidstijdbeleid heeft op 3 van de 5 risico-indicatoren een significante (betekenisvolle) 
invloed. Als het beleid ‘gunstig’ is voor de werknemers ervaren zij minder werkdruk, minder 
emotionele belasting en meer ondersteuning van de leidinggevenden. Werknemers met 
gunstige dan wel ongunstige arbeidstijden verschillen niet in taakinhouden: taakvariatie en 
autonomie. 
 

9 . 4 .  A r b e i d s t i j d b e l e i d  e n  w e r k b a a r h e i d s g e v o l g e n  

Gezondheidsklachten, werkverzuim en verloopintentie liggen significant (betekenisvol) hoger 
bij werknemers met een ongunstig arbeidstijdbeleid. De kruistabellen met de ‘problematische’ 
groepen zijn als volgt. 
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De gezondheidsklachten nemen toe bij ongunstig arbeidstijdbeleid. 

Tabel 290 arbeidstijdbeleid en gezondheidsklachten 

Gezondheidsklachten 

Arbeidstijdbeleid Maximum 1 klacht Twee of 3 klachten Vier of 5 klachten Zes of meer klachten 
Gunstig 32,0% 25,0% 25,5% 17,5% 
Eerder gunstig 23,0% 33,3% 26,0% 17,7% 
Gemiddeld 29,0% 28,3% 24,3% 18,4% 
Eerder ongunstig 22,0% 26,7% 33,0% 18,3% 
Ongunstig 17,4% 30,5% 26,7% 25,4% 
 24,6% 29,3% 26,7% 19,4% 
Spearman Correlatie ,100, sign. ,000, N = 1257 
 
Het aantal werknemers met maximum 1 klacht ligt bijna 15% hoger (dus gunstiger) bij hen die 
een gunstig arbeidstijdbeleid hebben. Bij ongunstig arbeidstijdbeleid hebben 25,4% 
werknemers minimaal 6 klachten, bij gunstig beleid is dat 17,5% 
 
Ook het werkverzuim heeft een significant (betekenisvol) verband met arbeidstijdbeleid. 

Tabel 291 arbeidstijdbeleid en werkverzuim 

Aantal ziektedagen in voorbije jaar 

Arbeidstijdbeleid Geen enkele dag Minder dan 10 dagen Meer dan 10 dagen 
Gunstig 50,9% 34,3% 14,8% 
Eerder gunstig 43,3% 35,3% 21,5% 
Gemiddeld 42,5% 40,1% 17,5% 
Eerder ongunstig 39,1% 41,1% 19,8% 
Ongunstig 42,0% 37,1% 20,8% 
 43,4% 37,4% 19,2% 
Spearman Correlatie ,058, sign. ,017, N = 1242 
 
Bij een gunstig arbeidstijdbeleid is 50,9% van de werknemers geen enkele dag afwezig, in alle 
andere gevallen is dat 7,6% tot 11,8% minder. 
 
Een gunstig arbeidstijdbeleid kan de werknemers aan het bedrijf binden. 
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Tabel 292 arbeidstijdbeleid en verloopintentie 

Frequentie van uitkijken naar een andere baan 

Arbeidstijdbeleid 
Nooit Af en toe Regelmatig 

Gunstig 74,0% 21,4% 4,7% 
Eerder gunstig 65,3% 21,9% 12,8% 
Gemiddeld 63,1% 25,6% 11,3% 
Eerder ongunstig 52,7% 36,7% 10,6% 
Ongunstig 47,2% 32,5% 20,4% 
 60,7% 27,0% 12,3% 
Spearman Correlatie ,140, sign. ,000, N = 1340 
 
Bij een gunstig arbeidstijdbeleid zijn werknemers duidelijk veel trouwer aan het bedrijf: 74% 
keek in het afgelopen jaar nooit uit naar een andere baan. Bij ongunstig arbeidstijdbeleid is dat 
maar 47,2%. 
 

9 . 5 .  A r b e i d s t i j d b e l e i d :  s a m e n v a t t i n g  

Het arbeidstijdbeleid omvat kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. Het aantal uren dat men 
werkt is van belang, maar ook de modaliteiten: overuren of onverwachte wijzigingen in het 
uurrooster. Tussen deze kwantitatieve en kwalitatieve aspecten zijn er significante 
(betekenisvolle) verbanden: positieve kwantitatieve kenmerken gaan samen met positieve 
kwalitatieve kenmerken. De hypothese is dat gunstige kenmerken van het beleid een positieve 
invloed hebben op werkbaar werk. 
 
De hypotheses over de invloed van het arbeidstijdbeleid worden maar deels bevestigd. 
 
Ploegen of wisselende werkuren en vakantiedagen blijken niet significant (betekenisvol) te zijn 
voor werkbaar werk. 
 
Wel wordt de hypothese bevestigd dat minder uren werken, werkbaar werk bevordert. 
Parttimes met minder dan 4/5 scoren het best, voltijds werken is het zwaarst. 
 
Overuren belasten werkbaar werk, zeker wanneer de uren niet gerecupereerd kunnen worden. 
Onverwachte wissels van uurroosters zijn eveneens ongunstig, zeker wanneer het thuisfront 
niet kan verwittigd worden. 
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Met de verschillende aspecten van het tijdsbeleid is een nieuwe variabele gemaakt die een 
indicatie geeft hoe gunstig of ongunstig het arbeidstijdbeleid is. In de praktijk komen gunstige 
aspecten veelal samen voor, zoals dat ook is voor ongunstige aspecten. 
 
Een gunstig arbeidstijdbeleid heeft een positieve invloed op de risico-indicatoren werktempo, 
emotionele belasting en relatie met de leiding. 
 
Werkbaar werk is voor beide aspecten voor 1/5 van de werknemers problematisch bij gunstige 
arbeidstijden, in vergelijking met 35% psychisch vermoeiden en 45% met problematisch 
welbevinden bij ongunstig arbeidstijdbeleid. 
 
De gevolgen van werkbaar werk zijn opmerkelijk: bij gunstig beleid heeft 1/3 maximum 1 
klacht, bij ongunstig beleid is dat maar 1/6. Respectievelijk is 50% geen enkele dag afwezig 
tegenover +/- 40% in de minder gunstige situatie. Tenslotte is de bedrijfstrouw veel groter: 
74% keek niet uit naar ander werk, bij ongunstig arbeidstijdbeleid is dat maar 47,2%. 
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10.  Werkzekerheid 

Werkzekerheid is voor de meeste mensen enorm belangrijk omdat werk de garantie is voor 
een meer comfortabel leven. De werkzekerheid heeft vooral een belangrijke invloed op de 
tevredenheid met het werk en is zo belangrijk voor werkbaar werk. 
 
Werkonzeker wordt omschreven als ‘bezorgdheid over het voortbestaan van de arbeidsplaats’ 
en centraal in deze subjectieve perceptie staat de onzekerheid over de toekomst: het is voor 
de betrokkene onduidelijk of men al dan niet ontslagen zal worden38. Uit onderzoeksliteratuur 
blijkt dat werkonzekerheid samengaat met een lagere arbeidstevredenheid en een lager 
welbevinden39. 
 
Het subjectieve gevoel van ‘werk(on)zekerheid’ steunt op feiten zoals het hebben van een vast 
contract, maar vooral ook op ‘ervaringen’. Belangrijke aspecten hierbij zijn: kennis en 
informatie over het bedrijf (geeft een grotere zekerheid) en het aantal dagen economische 
werkloosheid (hoe meer dagen hoe meer onzeker). 
 
Omdat een subjectieve inschatting van de mate waarin men denkt het risico te lopen om 
ontslagen te worden ertoe neigt om ‘negatiever’ te antwoorden, is het nodig om te corrigeren 
met de ‘objectieve’ werkzekerheidcontext. 
 
Voor de werkzekerheid zijn 4 aspecten bevraagd: het soort contract, de mate waarin men 
goed geïnformeerd is over het bedrijf, het aantal dagen economisch werkloos en een 
inschatting over de kans het werk te verliezen. 
 
De hypothese is dat vaste contracten, goede informatie, weinig economische werkloosheid en 
meer geloof in de werkzekerheid gunstig zijn voor werkbaar werk. 
 
Het overzicht op de volgende bladzijde geeft de verbanden tussen de verschillende aspecten 
van werkzekerheid en de aspecten van werkbaar werk. Eerst worden de correlaties met 
psychische vermoeidheid en welbevinden gegeven. Daarna volgen de risico-indicatoren 
werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie en ondersteuning van de directe 
leiding.  
 

                                                           
38  De Witte, H., Hooge, J., Vandoorne, J. (2001) Prettig werken in een gezonde samenleving. Uitgever : 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Planning en statistiek Brussel; 
http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/pdf/survey/02418-04-de_witte.pdf 

39  De Witte,H. (1999). Job insecurity and psychological well-being: review of the literature and exploration of 
some unresolved issues. European Journal of Work and Organizational Psychology,8 (2),p. 155-177. 
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1ste kolom: indicatoren van werkbaar werk, 2de kolom: significantie (Spearman's rho),  
correlaties, N=aantal respons, 3de kolom en volgende: categorieën van de aspecten van de 
arbeidsorganisatie. Bij niet significante (betekenisvolle) relaties worden de % gemarkeerd 
met %, ze blijven leesbaar omdat de vergelijking tussen extreme categorieën toch nog 
interessant is. 
 
Bovenaan de kolom geven de 1ste 2 rijen de verdeling van de antwoorden op de vraag weer 
(1ste rij zijn absolute cijfers, 2de rij zijn %). Zo kan de problematische groep ook in absolute 
aantallen worden ingeschat. 
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1 0 . 1 .  A n a l y s e  v a n  d e  a s p e c t e n  v a n  a r b e id s t i j d b e l e i d  

Tabel 293 indicatoren en soort contract 

  Tijdelijk werk (contract van 
bepaalde duur) 

Vast werk (contract 
van onbepaalde 
duur) 

Gemiddeld 

N = 11462  71 1391  

%  4,9% 95,1%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische vermoeidheid 
Sign. ,106, 
corr. ,044, 
N=1343 

24,6% 34,1% 33,6% 

Welbevinden in het werk 
Sign. ,028, 
corr. ,060, 
N=1341 

15,9% 28,1% 27,4% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,072 
corr. ,048, 
N=1405 

29,0% 39,8% 39,3% 

Emotionele belasting 
Sign. ,492 
corr. ,018, 
N=1405 

4,4% 6,5% 6,4% 

Taakvariatie 
Sign. ,154, 
corr. -.038, 
N=1397 

62,3% 53,5% 54,0% 

Autonomie 
Sign. ,423, 
corr. -.022, 
N=1344 

48,5% 43,6% 43,8% 

Ondersteuning directe 
leiding 

Sign. ,008, 
corr. ,072, 
N=1358 

7,5% 20,8% 20,1% 

 
De relaties tussen aard van het contract en de indicatoren van werkbaar werk zijn niet 
allemaal significant (betekenisvol) en daar waar de correlaties wel significant zijn is de richting 
tegengesteld aan de hypothese. Werknemers met een tijdelijk contract hebben een hoger 
welbevinden en meer ondersteuning van de leidinggevenden. Uit nadere analyse blijkt dat het 
verband tussen soort contract enerzijds en psychische vermoeidheid en werkdruk anderzijds 
wel significant wordt als er een selectie (ad random) genomen wordt van de werknemers met 
vaste contracten die +/- even groot is als het aantal deeltijds werkenden. In bovenstaande 
kruistabel zijn de verbanden verloren gegaan door de scheve verdeling (71 tijdelijke 
contracten tegenover 1391 met vast contract). 
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Tabel 294 indicatoren en informatie over het bedrijf 

  Bijna altijd Vaak Soms Zelden of nooit Gemiddeld 

N =1433  350 290 315 478  

%  24,4% 20,2% 22% 33,4%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,215, 
N=1395 

21,9% 25,7% 30,2% 47,4% 33,0% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,253, 
N=1391 

12,5% 23,8% 25,7% 42,6% 27,7% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,247, 
N=1342 

23,1% 34,3% 38,0% 54,9% 39,2% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,000 
corr. ,097, 
N=1344 

4,6% 3,6% 5,4% 10,2% 6,4% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,199, 
N=1336 

36,7% 53,1% 58,1% 63,9% 53,8% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,.278, 
N=1402 

23,1% 35,9% 48,4% 58,3% 42,9% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.386, 
N=1416 

3,2% 9,1% 15,2% 42,1% 19,9% 

 
De mate waarin men over het bedrijf geïnformeerd is, heeft een sterke (corr. van .20-.30) tot 
zeer sterke (corr.>.30) correlatie met werkbaar werk. 
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Tabel 295 indicatoren en economische werkloosheid 

  Nooit Minder dan 10 10 tot 20 dagen Meer dan 20 dagen Gemiddeld 

N =1448  753 293 173 229  

%  52% 20,2% 11,9% 15,8%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,001, 
corr. ,094, 
N=1334 

29,2% 37,5% 40,5% 38,1% 33,6% 

Welbevinden 
in het werk 

Sign. ,008, 
corr. ,073, 
N=1330 

24,8% 29,0% 29,1% 34,1% 27,6% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,713, 
corr. -.010, 
N=1395 

38,6% 44,3% 35,9% 35,9% 39,1% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,674 
corr. ,011, 
N=1397 

5,8% 8,4% 6,0% 5,9% 6,4% 

Taakvariatie 
Sign. ,358, 
corr. ,025, 
N=1387 

51,3% 64,4% 49,1% 52,5% 53,9% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,.100, 
N=1336 

38,0% 52,8% 46,5% 48,1% 43,6% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,056, 
corr. ,.052, 
N=1349 

18,1% 22,1% 25,2% 21,3% 20,2% 

 
De correlaties tussen economische werkloosheid en werkbaar werk bevestigen de hypothese. 
Hoe meer dagen men werkloos was, hoe minder gunstig werkbaar werk. 
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Het werkonzekerheidsgevoel is gemeten met de vraag ‘hoe groot is de kans dat u uw werk 
verliest?’. 

Tabel 296 indicatoren en werkonzekerheidsgevoel 

  Erg klein of 
onbestaand 

Eerder 
klein 

Niet groot, 
maar ook 
niet klein 

Eerder 
groot Erg groot Gemiddeld 

N = 1447  375 530 455 45 42  

%  25,9% 36,6% 31,4% 3,1% 2,9%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 
Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,133, 
N=1332 

26,5% 30,0% 41,4% 48,8% 36,8% 33,6% 

Welbevinden in het 
werk 

Sign. ,000, 
corr. ,141, 
N=1329 

19,6% 25,9% 32,3% 47,6% 43,6% 27,5% 

Risico-indicatoren: 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,151, 
N=1395 

28,8% 38,3% 45,2% 54,5% 57,9% 39,1% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,076  
corr. ,047, 
N=1393 

6,5% 5,2% 5,0% 25,0% 18,4% 6,5% 

Taakvariatie 
Sign. ,001, 
corr. ,093, 
N=1383 

48,0% 53,1% 57,4% 75,0% 59,0% 54,1% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,178, 
N=1334 

32,2% 40,7% 53,6% 63,4% 50,0% 43,6% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,236, 
N=1349 

9,4% 17,0% 26,3% 61,9% 47,4% 20,3% 

 
De relatie tussen de inschatting van de kans dat men werkloos wordt en werkbaar werk 
bevestigt de hypothese: hoe hoger de kans om werkloos te worden, hoe minder gunstig 
werkbaar werk. 
 
Tussen de verschillende aspecten van ‘werkzekerheid’ is er onderling een sterke correlatie. 
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Tabel 297 correlaties werkzekerheidsgevoel, economische werkloosheid en informatie 

Spearman's rho De kans om zijn werk te verliezen 
Dagen/jaar economisch werkloos Correlatie Coëfficiënt ,226(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1429 
Informatie over het bedrijf Correlatie Coëfficiënt ,281(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1354 

**  Correlatie is significant op het ,01 niveau (1-zijdig). 
 
Tussen de variabele ‘economische werkloosheid’ en de mate waarin men denkt zijn ‘werk te 
verliezen’ is er een sterke (corr. van .20-.30) correlatie. Hetzelfde geldt voor de relatie met 
informatie over het bedrijf. Naarmate men beter geïnformeerd is ligt het 
‘werkzekerheidsgevoel’ gunstiger. 
 
Indien de invloed van de economische werkloosheid en de informatie over het bedrijf op 
werkbaar werk gecontroleerd wordt voor ‘gevoel van werkzekerheid’, blijven de meeste 
verbanden significant (betekenisvol). 
 
Een kruistabel toont hoe binnen de groep van werknemers met weinig dagen economische 
werkloosheid, de kans om werkloos te worden duidelijk ‘lager’ ingeschat wordt. 
 

Tabel 298 economische werkloosheid en werkzekerheidsgevoel 

Hoe groot is de kans dat u uw werk verliest? Dagen/jaar 
economisch werkloos Erg klein of 

onbestaand 
Eerder klein Niet groot, maar 

ook niet klein 
Eerder groot Erg groot 

Nooit 31,7% 39,9% 24,5% 1,6% 2,3% 
Minder dan 10 23,6% 40,4% 31,5% 3,1% 1,4% 
10 tot 20 dagen 19,9% 30,4% 44,4% 2,3% 2,9% 
Meer dan 20 dagen 15,3% 26,6% 43,2% 8,6% 6,3% 
 26,1% 36,8% 31,2% 3,1% 2,8% 
Spearman Correlatie ,266, sign. ,000, N = 1429 
 
Van de werknemers die nooit economisch werkloos zijn zegt 71,6% dat de kans eerder klein of 
erg klein/onbestaand is dat men zijn werk verliest. Bij de werknemers met meer dan 20 dagen 
economische werkloosheid is dat maar 41,9%. 
 
Hetzelfde geldt voor de kruistabel met informatie: hoe beter geïnformeerd, hoe gunstiger het 
werkzekerheidsgevoel. 
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Tabel 299 informatie hebben over bedrijf en werkzekerheidsgevoel 

Hoe groot is de kans dat u uw werk verliest? Informatie over bedrijf 
Erg klein of 
onbestaand 

Eerder klein Niet groot, maar 
ook niet klein 

Eerder groot Erg groot 

Bijna altijd 38,6% 35,5% 23,5% ,3% 2,1% 
Vaak 28,7% 42,3% 25,4% 2,9% ,7% 
Soms 24,5% 36,7% 35,4% 1,4% 2,0% 
Zelden of nooit 14,5% 32,5% 41,2% 6,5% 5,3% 
 25,5% 36,2% 32,3% 3,1% 2,9% 
Spearman Correlatie ,266, sign. ,000, N = 1354 
 
Van de werknemers die bijna altijd goed geïnformeerd zijn zegt 74,1% dat de kans eerder 
klein of erg klein/onbestaand is dat men zijn werk verliest. Bij de werknemers die zelden of 
nooit goed geïnformeerd zijn is dat  maar 47%. 
 

1 0 . 2 .  W e r k z e k e r h e i d  a l s  s l e u t e l  

Met deze sleutel wordt de subjectieve variabele ‘hoe groot is de kans dat u werkloos wordt’ 
gecorrigeerd voor 2 meer objectieve feiten: de dagen economische werkloosheid en de mate 
waarin men geïnformeerd is. Deze objectivering blijft wel een beeld van ‘relatieve 
werkzekerheid’. Met de aspecten van de werkzekerheid wordt een nieuwe complexe variabele 
gemaakt die de relatief objectieve graad van werk(on)zekerheid weergeeft. Een score 10 is 
een grote onzekerheid, een score 0 is gunstig. 
 
Economische. Werkloos: nooit = 0, minder dan 10 = 1, 10 tot 20 dagen = 2, meer dan 20 
dagen = 3. 
Informatie over bedrijf: bijna altijd = 0, vaak = 1, soms = 2, zelden of nooit = 3. 
Kans werk verliezen: erg klein of onbestaand = 0, eerder klein = 1, Niet groot, maar ook niet 
klein = 2, eerder groot = 3, erg groot = 4. 
 
De frequentieverdeling van de werkzekerheid van de werknemers is als volgt. 
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Tabel 300 tewerkstelling naar werkzekerheid 

Werkzekerheidssleutel Aantal Percentage 
Groot 226 16,9 
Eerder groot 406 30,3 
Matig 423 31,6 
Klein 285 21,3 
Totaal 1340 100,0 

 
Volgens deze nieuwe indeling is de werkzekerheid van bijna de helft van de werknemers 
eerder groot of groot. Voor 31,6 is dat redelijk groot. 
 

1 0 . 3 .  W e r k z e k e r h e i d  e n  w e r k b a a r  w e r k  

Hoe hoger de werkonzekerheid, hoe ongunstiger de psychische vermoeidheid en het 
welbevinden. 
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Tabel 301 werkzekerheid en werkbaar werk 

  Groot Eerder groot Matig Klein Gemiddeld 

N =1340  226 406 423 285  

%  16,9% 30,3% 31,6% 21,3%  

 Spearman's 
rho % problematisch 

Werkbaar werk 

Psychische 
vermoeidheid 

Sign. ,000, 
corr. ,200, 
N=1306 

19,5% 27,6% 37,9% 47,0% 33,6% 

Welbevinden in 
het werk 

Sign. ,000, 
corr. ,208, 
N=1301 

12,6% 23,1% 32,3% 40,6% 27,9% 

Risico-indicatoren 

Werkdruk 
Sign. ,000, 
corr. ,173, 
N=1315 

23,0% 34,8% 47,2% 47,0% 39,3% 

Emotionele 
belasting 

Sign. ,030 
corr. ,060, 
N=1316 

4,5% 5,5% 6,8% 8,9% 6,5% 

Taakvariatie 
Sign. ,000, 
corr. ,145, 
N=1307 

38,1% 51,9% 59,0% 61,3% 53,9% 

Autonomie 
Sign. ,000, 
corr. ,260, 
N=1313 

20,5% 35,8% 53,1% 57,2% 43,2% 

Ondersteuning 
directe leiding 

Sign. ,000, 
corr. ,.319, 
N=1326 

2,7% 11,2% 25,5% 39,6% 20,3% 

 
De kruistabellen laten duidelijke verschillen zien in de ‘problematische’ psychische 
vermoeidheid. Bij grote werkzekerheid is 19,5% problematisch psychisch vermoeid, in 
tegenstelling tot 47% van de groep met een kleine werkzekerheid. Dezelfde tendens is er voor 
het welbevinden op het werk. Bij een grote werkzekerheid heeft 12,6% van de werknemers 
problemen met het welbevinden, bij kleine werkzekerheid is dat 40,6%. 
 
De correlaties tussen de werkzekerheid en de risico-indicatoren wijzen in dezelfde richting: 
hoe minder zeker, hoe minder gunstig de indicatoren. Vooral de autonomie in de job en de 
ondersteuning van de directe leidinggevenden hebben een sterke (corr. van .20-.30) tot zeer 
sterke (corr.>.30) correlatie met de werkzekerheid. 
 

1 0 . 4 .  W e r k z e k e r h e i d  e n  w e r k b a a rh e i d s g e v o l g e n  

Er zijn ook significante (betekenisvolle) verbanden met de werkbaarheidsgevolgen. De 
samenhang met de gezondheidsklachten is als volgt. 
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Tabel 302 werkzekerheid en gezondheidsklachten 

Gezondheidsklachten 
Werkzekerheid Maximum 1 klacht Twee of 3 klachten Vier of 5 klachten Zes of meer klachten 
Groot 38,3% 29,0% 22,0% 10,7% 
Eerder groot 33,0% 28,9% 22,4% 15,7% 
Matig 14,7% 29,8% 30,6% 24,9% 
Klein 13,1% 25,5% 32,3% 29,1% 
 24,1% 28,5% 27,0% 20,5% 
Spearman Correlatie ,284, sign. ,000, N = 1242 
 
Het aantal werknemers met maximum 1 klacht ligt 25,2% hoger (dus gunstiger) bij hen die een 
grote werkzekerheid hebben in vergelijking met een kleine werkzekerheid. Bij een kleine 
werkzekerheid hebben 29,1% werknemers minimaal 6 klachten, bij grote werkzekerheid is dat 
10,7% 
 
Ook het werkverzuim heeft een significant (betekenisvol) verband met de werkzekerheid. 

Tabel 303 werkzekerheid en werkverzuim 

Aantal ziektedagen in voorbije jaar 
Werkzekerheid Geen enkele dag Minder dan 10 dagen Meer dan 10 dagen 
Groot 46,5% 38,5% 15,0% 
Eerder groot 45,4% 40,2% 14,3% 
Matig 38,3% 39,5% 22,1% 
Klein 36,5% 40,1% 23,4% 
 41,5% 39,7% 18,8% 
Spearman Correlatie ,105, sign. ,000, N = 1333 
 
Bij grote werkzekerheid is 46,5% van de werknemers geen enkele dag afwezig, bij matig of 
kleine werkzekerheid is dat 8 tot 10% minder. 
 
Hetzelfde beeld is terug te vinden bij de verloopintentie 
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Tabel 304 werkzekerheid en verloopintentie 

Frequentie van uitkijken naar een andere baan 
Werkzekerheid Nooit Af en toe Regelmatig 
Groot 79,6% 15,6% 4,9% 
Eerder groot 66,8% 24,0% 9,2% 
Matig 53,1% 32,5% 14,4% 
Klein 41,0% 37,1% 21,9% 
 59,2% 28,0% 12,8% 
Spearman Correlatie ,285, sign. ,000, N = 1330 
 
Bij een grote werkzekerheid heeft bijna 80% nooit uitgekeken naar een andere baan. Bij een 
kleine werkzekerheid is dat maar 41% en 21,9% heeft zelfs regelmatig uitgekeken naar een 
andere baan, tegenover 4,9% bij grote werkzekerheid. 
 

1 0 . 5 .  W e r k z e k e r h e i d :  s a m e n v a t t i n g  

Werkzekerheid betreft het toekomstbeeld dat iemand heeft over het risico om ontslagen te 
worden. Werkonzekerheid gaat samen met een lagere arbeidstevredenheid en een lager 
welbevinden. Het werkonzekerheidsgevoel wordt mee bepaald door een aantal 
arbeidsvoorwaarden. 
 
De hypothese stelde dat een vast contract, brede informatie over het bedrijf en weinig of geen 
economische werkloosheid het onzekerheidsgevoel zou doen afnemen en werkbaar werk 
bevorderen. 
 
Uit de resultaten blijkt dat de aard van het contract geen eenduidige invloed heeft op werkbaar 
werk. Brede informatie en weinig economische werkloosheid zijn wel gunstig voor het 
werkzekerheidsgevoel. 
 
De subjectieve inschatting van de kans dat men in de nabije toekomst werkloos kan worden, 
werd in het onderzoek onderbouwd met de meer objectieve feiten: aantal dagen economische 
werkloosheid en informatie over het bedrijf. Door werknemers goed te informeren over het 
bedrijf en het aantal werkloosheidsdagen te beperken, vermindert de werkonzekerheid. 
 
Op basis van voorgaande correctie werden 4 categorieën gemaakt: grote werkzekerheid, 
eerder groot, matig en klein. 
 
Uit de resultaten blijkt dat werkzekerheid zeer belangrijk is voor werkbaar werk.  
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Bij grote werkzekerheid is 19,5% van de werknemers problematisch vermoeid, is de 
werkzekerheid klein dan is dat 47%. Voor het welbevinden is dat respectievelijk 12,6% en 
40,6% 
 
Werkonzekerheid heeft ook significante (betekenisvolle) verbanden met de 
werkbaarheidsgevolgen. Van de werknemers met een kleine werkzekerheid heeft 29,1% meer 
dan 5 gezondheidsklachten, bij werknemers met grote werkzekerheid is dat 10,7%. 
Respectievelijk is 23,4% meer dan 10 dagen ziek, tegenover 15% bij grote werkzekerheid. De 
verloopintentie is ook veel groter bij een kleine werkzekerheid: 21,9% van de werknemers met 
een kleine werkzekerheid keek regelmatig uit naar een andere job. Bij de werknemers met een 
grote werkzekerheid was dat maar 4,9% 
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Hoofdstuk 5  
Werkbare bedrijven 

Alle gegevens zij verzameld met de enquête Werk en Welzijn in de textielverzorgingssector. 
SERV/STV 2004 
 

1 . 1 .  I n v l o e d  va n  d e  o rg a n i s a t i es l e u t e l s  

In vorig hoofdstuk zijn 10 organisatiesleutels geconstrueerd die een invloed hebben op 
werkbaar werk: de technologiesleutel, de ergonomiesleutel, de werkorganisatiesleutel, de 
werkverdelingssleutel, de kwaliteitssleutel, de competentiesleutel, de leiderschapssleutel, de 
loonsleutel, de arbeidstijdsleutel en de werkzekerheidssleutel.  
 
Elke sleutel heeft een betekenisvolle invloed op de risico-indicatoren, werkbaar werk en de 
werkbaarheidsgevolgen. 
 
In dit hoofdstuk worden op basis van de 10 sleutels ‘virtuele’ bedrijven’ geconstrueerd die van 
elkaar verschillen in totaalscore voor de technologiesleutels. Een bedrijf waar alle sleutels 
gunstig ingezet worden creëert een lage belasting voor de werknemers en we noemen de 
arbeidssituatie ‘gunstig’. Bedrijven waar alle sleutels ongunstig ingezet worden komt in de 
categorie ‘ongunstige’ arbeidssituatie. De tussenliggende categorie is ‘eerder ongunstige’ of 
‘eerder gunstige’ arbeidssituatie, met andere woorden ‘gemiddeld’. Bij de codering van de 
sleutels is rekening gehouden met de sterkte van de correlaties van de sleutel met de 
belangrijkste indicatoren van werkbaar werk. De verschillen in codering zijn om tweeërlei 
redenen beperkt gehouden en situeren zich tussen 0 en 4. Enerzijds zijn de belangrijkste 
correlaties van 3 aangrenzende niveaus: [.10-.20] of [.20-.30] of [.30-.40]. Anderzijds zijn niet 
alle sleutels even sterk voor alle indicatoren van werkbaar werk. De technologiesleutel heeft 
een zeer sterke (corr.>.30) invloed op het werktempo (.306) en een matige op het welbevinden 
(.185). De invloed van de leiderschapssleutel is zeer sterk (corr.>.30) op werkdruk (.338) en 
welbevinden in het werk (.368), maar minder sterk op herstelbehoefte (.236). De 
werkorganisatie heeft voor ‘werkbaar werk’ enkel een zwak (corr. <.10) verband met het 
welbevinden (.054), maar voor de risico-indicatoren taakvariatie en autonomie is het verband 
telkens matig (.107 en .171). 
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Op basis van de scores op werkbare organisatiecontext kunnen werknemers vervolgens 
ingedeeld worden in 3 groepen: gunstige scores maken een groep van koplopers, matige 
scores vormen het peloton en ongunstige scores doen werknemers in de staartgroep 
belanden. Deze groepen werknemers vormen dan 3 virtuele bedrijven: koploperbedrijven, 
peloton en staartbedrijven. 
 
De 10 organisatiesleutels worden als volgt ‘ingezet’ en gecodeerd. 
 
Technologiesleutel: productiegebonden storingen zoveel mogelijk beperken. De scores gaan 
van 1 tot 4, van weinig of geen, zelden, soms, vaak productiegebonden storingen. 
 
Ergonomiesleutel: verbeteringen nastreven op het vlak van werkhoudingen en 
arbeidsomstandigheden. De voorkeur moet gaan naar afwisselend zittend en staand werken, 
het afwisselen van werk aan transportbanden & hangtransport, het verminderen van 
arbeidsinconveniënten (trillingen, lawaai, geur, extreme temperaturen, gevaarlijke stoffen, 
besmettingsgevaar, risico op brandwonden, gevaarlijke situaties, slechte verlichting, 
lichamelijk zware taken, ongemakkelijke houdingen, repetitieve hand/armbewegingen) en bij 
regelmatige rotatie van werknemers bij voorkeur roteren per dag maar zeker niet meerdere 
keren per dag. De scores gaan van 1 tot 4: weinig, matig, relatief grote en grote ergonomische 
belasting. 
 
Werkorganisatiesleutel: bandwerk beter vermijden, teamwerk is beter. Werknemers op 
individuele werkposten scoren best. De scores gaan van 0 tot 3: individueel werken, teamwerk 
en bandwerk als werkorganisatieprincipe. 
 
Werkverdelingssleutel: polyvalentie (meer dan 2 taken) nastreven en multi-inzetbaarheid 
vermijden. Polyvalentie is het resultaat van een doelbewust beleid om werknemers zoveel 
mogelijk verschillende taken te laten uitvoeren, met de nodige kennis en vaardigheden. Multi-
inzetbaarheid is het resultaat van een ad hoc beleid, waar werknemers ingezet worden om 
collega’s te vervangen zonder de bedoeling ook bekwaam te worden in die taken. De scores 
zijn 0 en 1. 0 staat voor een doelbewust beleid naar polyvalentie, 1 staat voor ad hoc inzetten 
van werknemers. 
 
Kwaliteitszorgsleutel: kwaliteit nastreven boven productie. De scores gaan van 1 tot 4: 
kwaliteitszorg prioritair, kwaliteitszorg meestal prioritair, productie meestal prioritair, productie 
prioritair. 
 
Competentiesleutel: werknemers moeten voldoende informatie en opleiding krijgen om de 
taken en opdrachten te kunnen uitvoeren. De scores zijn: altijd, meestal, soms, nooit genoeg 
opleiding of informatie voor het uitvoeren van het werk. 
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Leiderschapssleutel: leidinggevenden moeten beschikken over ‘leiderschapskwaliteiten’: 
duidelijke werkopdrachten geven, voldoende algemene informatie geven, overleg plegen als er 
problemen zijn, conflicten regelen, het werk tijdig plannen en organiseren, de ploegen tijdig 
plannen, de vervangingen tijdig regelen, een rechtvaardige vakantieregeling maken en zorgen 
voor een goede samenwerking. De scores zijn 1 tot 4: zeer sterk, sterk leiderschap, matig 
goed en zwak leiderschap. 
 
Loonsleutel: werknemers vinden zich al dan niet goed geplaatst in de loonklasse. De scores 
gaan van 0 tot 2. Werknemers vinden respectievelijk dat ze in de juiste loonklasse zitten, 
weten niet in welke loonklasse ze zitten, vinden dat ze niet in de juiste loonklasse zitten. 
 
Arbeidstijdsleutel: de kwantitatieve en kwalitatieve modaliteiten van de arbeidstijd zo gunstig 
mogelijk invullen met betrekking tot het aantal uren werken (deeltijds werken is gunstig), 
overuren (wel of niet en al dan niet recupereren), het wijzigen van het uurrooster op het laatste 
moment (zoveel mogelijk vermijden en indien toch: mogelijkheid om thuis te verwittigen). De 
scores gaan van 1 tot 3: gunstig, gemiddeld en ongunstig. 
 
Werkzekerheidssleutel: zorgen dat de werknemers zich niet met werkloosheid bedreigd 
voelen. Hiertoe moet voldoende informatie over het bedrijf gegeven worden, de economische 
werkloosheid beperkt en het ‘werkzekerheidsgevoel’ versterkt. De scores zijn 0 tot 3: het 
werkzekerheidsgevoel is groot, eerder groot, matig of klein. 
 
Op basis van de totaalscores kunnen correlaties berekend worden met de indicatoren van 
werkbaar werk. Alle correlaties zijn significant (betekenisvol). 
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Tabel 305 correlaties werkbaar werk en gemiddelde scores op organisatiesleutels 

  Spearman’s rho Organsatiesleutelgemiddelde 
Psychische vermoeidheid Correlatie Coëfficiënt ,288(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1414 
Welbevinden in het werk Correlatie Coëfficiënt ,321(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1412 
Werkdruk Correlatie Coëfficiënt ,372(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1415 
Emotionele belasting Correlatie Coëfficiënt ,158(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1416 
Taakvariatie Correlatie Coëfficiënt ,187(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1406 
Autonomie Correlatie Coëfficiënt ,295(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1414 
Ondersteuning directe leiding Correlatie Coëfficiënt ,382(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1429 
Aantal gezondheidsklachten Correlatie Coëfficiënt ,320(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1418 
Aantal ziektedagen in voorbije jaar Correlatie Coëfficiënt ,151(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1525 
Frequentie van uitkijken naar een 
andere baan Correlatie Coëfficiënt ,354(**) 

  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1519 
**  Correlatie is significant op het ,01 niveau (1-zijdig). 
*  Correlatie is significant op het ,05 niveau (1-zijdig). 
 
Er zijn zeer sterke (corr.>.30) correlaties tussen de totaalscores op de 10 sleutels en alle 
componenten van werkbaar werk: risico-indicatoren, werkbaar werk in termen van 
vermoeidheid en welbevinden en de werkbaarheidsgevolgen.  
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1 . 2 .  T y p o l o g ie  v a n  b ed r i j v e n  

Op basis van de totaalscores op werkbaar werk kunnen de respondenten ingedeeld worden in 
3 groepen of 3 categorieën van ‘virtuele’ bedrijven. De 33% best scorende werknemers 
situeren zich in een bedrijf dat bij de koplopers hoort op het vlak van werkbaar werk. De 33% 
minst goed scorende werknemers werken in bedrijven die bij de staart horen. Het peloton 
wordt gevormd door de middengroep. 

Tabel 306 tewerkstelling naar werkbaar werk in organisaties 

Werkbaar werk in de organisatie Aantal Procent 
Koplopers 534 34,6 
Peloton 504 32,7 
Staart 504 32,7 
Totaal 1542 100,0 

 
De indeling steunt op significante (betekenisvolle) verbanden tussen de globale score en alle 
sleutels afzonderlijk. 
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Tabel 307 correlaties organisatiesleutels en werkbaar werk 

 Spearman's rho Werkbaar werk in de organisatie 
Technologiesleutel Correlatie Coëfficiënt ,596(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1017 
Ergonomiesleutel Correlatie Coëfficiënt ,549(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1072 
Werkorganisatiesleutel Correlatie Coëfficiënt ,265(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1469 
Werkverdelingssleutel Correlatie Coëfficiënt ,090(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1399 
Kwaliteitszorgsleutel Correlatie Coëfficiënt ,527(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1224 
Competentiesleutel Correlatie Coëfficiënt ,453(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1446 
Leiderschapssleutel Correlatie Coëfficiënt ,585(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1442 
Loonsleutel Correlatie Coëfficiënt ,256(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1462 
Arbeidstijdsleutel Correlatie Coëfficiënt ,352(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1355 
Werkzekerheidssleutel Correlatie Coëfficiënt ,528(**) 
  Sign. (1-zijdig) ,000 
  N 1340 
**  Correlatie is significant op het ,01 niveau (1-zijdig). 
*  Correlatie is significant op het ,05 niveau (1-zijdig). 
 
De meeste correlaties zijn zeer sterk (>.30) en veelal zelfs >.50. In een kruistabel betekent dit 
dat meer dan 50% van de koplopers ook ‘gunstig’ scoren voor de betrokken sleutel. In 
volgende tabel wordt de technologiesleutel als voorbeeld genomen. 
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Tabel 308 organisaties naar werkbaar werk en technologiesleutel 

Technologiesleutel Werkbaar werk in de 
organisatie 
 
 

Weinig of geen 
productiegebonden 

storingen 

Zelden 
productiegebonden 

storingen 

Soms 
productiegebonden 

Storingen 

Vaak 
productiegebonden 

storingen 
Koplopers 50,3% 33,6% 13,8% 2,3% 
Peloton 18,4% 33,2% 36,2% 12,2% 
Staart 4,8% 10,4% 43,4% 41,5% 
 22,9% 24,9% 32,2% 20,1% 
Spearman Correlatie ,596, sign. ,000, N = 1017 
 
Van de werknemers in koploperbedrijven heeft 83,9% zelden of nooit te maken met 
productiegebondenstoringen. 
 
Correlaties die minder sterk zijn (werkorganisatie, werkverdeling en loon) vertonen toch 
duidelijke verschillen tussen kop- en staartbedrijven. De loonsleutel als voorbeeld. 

Tabel 309 organisaties naar werkbaar werk en loonsleutel 

Loonsleutel 
Werkbaar werk in de organisatie 
 

Ja, de juiste 
Loonklasse 

Loonklasse niet 
gekend 

Nee, niet de juiste 
loonklasse 

Koplopers 60,0% 35,0% 4,9% 
Peloton 41,6% 44,9% 13,5% 
Staart 33,6% 42,9% 23,5% 
 45,4% 40,8% 13,7% 
Spearman Correlatie ,256, sign. ,000, N = 1462 
 
Van de koplopers vindt 60% dat ze in de juiste loonklasse zitten. In de staartbedrijven is dat 
maar 33,6%. 
 

1 . 3 .  T y p o l o g ie  e n  w e r k b a a r  w e r k  

De correlaties tussen de score op de totale impact van de ‘organisatiesleutels’ en werkbaar 
werk, weerspiegelen zich in duidelijke verschillen in werkbaar werk naargelang het 
organisatietype. De verschillen in ‘problematische’ situaties tussen koploperbedrijven, peloton 
en staart, zijn duidelijk voor werkbaar werk, de risico-indicatoren en de 
werkbaarheidsgevolgen. 
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1 . 3 . 1  P s y c h i s c h e  v e r m o e i d h e i d  

Het aantal werkers met een problematische psychische vermoeidheid ligt beduidend hoger in 
de staartbedrijven. 

Tabel 310 organisaties naar werkbaar werk en psychische vermoeidheid 

Psychische vermoeidheid 
Werkbaar werk in de organisatie Niet problematisch Problematisch 
Koplopers 81,2% 18,8% 
Peloton 70,3% 29,7% 
Staart 49,7% 50,3% 
 67,0% 33,0% 
Spearman Correlatie ,276, sign. ,000, N = 1414 
 
Bij de koploperbedrijven heeft nog geen 20% last van problematische psychische 
vermoeidheid. Bij de staartbedrijven is dat de helft van de werknemers. 
 
1 . 3 . 2  W e l b e v i n d e n  i n  h e t  w e r k  

Veel meer werknemers in staartbedrijven hebben problemen met het welbevinden dan in 
peloton- of koploperbedrijven. 

Tabel 311 organisaties naar werkbaar werk en welbevinden in het werk 

Welbevinden in het werk 
Werkbaar werk in de organisatie Niet problematisch Problematisch 
Koplopers 88,3% 11,7% 
Peloton 74,0% 26,0% 
Staart 55,7% 44,3% 
 72,7% 27,3% 
Spearman Correlatie ,301, sign. ,000, N = 1412 
 
Bij de werknemers in koploperbedrijven heeft ruim 10% problemen met het welbevinden, in de 
staartbedrijven is dat ruim 40%. 
 
1 . 3 . 3  W e r k d r u k  

Bij de staartbedrijven ligt de werkdruk bijzonder hoog, bij de koplopers is die niet erg 
problematisch. 
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Tabel 312 organisaties naar werkbaar werk en werkdruk 

Werkdruk 
Werkbaar werk in de organisatie Niet problematisch Problematisch 
Koplopers 82,1% 17,9% 
Peloton 62,4% 37,6% 
Staart 38,2% 61,8% 
 61,0% 39,0% 
Spearman Correlatie ,370, sign. ,000, N = 1415 
 
In staartbedrijven heeft ruim 60% problemen met de werkdruk, in koploperbedrijven is dat nog 
geen 20%. 
 
1 . 3 . 4  E m o t i o n e l e  b e l a s t i n g  

De emotionele belasting is niet erg groot bij de werknemers in de textielverzorgingssector, 
maar toch zijn er verschillen tussen de kop- en staartbedrijven. 

Tabel 313 organisaties naar werkbaar werk en emotionele belasting 

Emotionele belasting 
Werkbaar werk in de organisatie Niet problematisch Problematisch 
Koplopers 96,9% 3,1% 
Peloton 95,4% 4,6% 
Staart 88,6% 11,4% 
 93,6% 6,4% 
Spearman Correlatie ,140, sign. ,000, N = 1416 
 
In de koploperbedrijven heeft amper 3% problemen met de emotionele belasting, in de 
staartbedrijven is dat 11,4%. 
 
1 . 3 . 5  T a a k v a r i a t i e  

De verschillen in taakvariatie zijn minder groot dan voor de meeste andere 
werkbaarheidsindicatoren, de groep ‘problematische’ taakvariatie is in alle bedrijven vrij groot. 
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Tabel 314 organisaties naar werkbaar werk en taakvariatie 

Taakvariatie 
Werkbaar werk in de organisatie Niet problematisch Problematisch 
Koplopers 56,0% 44,0% 
Peloton 46,5% 53,5% 
Staart 35,5% 64,5% 
 46,0% 54,0% 
Spearman Correlatie ,169, sign. ,000, N = 1406 
 
In de koploperbedrijven hebben 44% van de werknemers problemen met de taakvariatie, in de 
staartbedrijven is dat 64,5%. 
 
1 . 3 . 6  A u t o n o m i e  

Een gebrek aan taakvariatie in de staartbedrijven weerspiegelt zich ook in de problematische 
situatie op het vlak van autonomie. 

Tabel 315 organisaties naar werkbaar werk en autonomie 

Autonomie 
Werkbaar werk in de organisatie Niet problematisch Problematisch 
Koplopers 73,1% 26,9% 
Peloton 58,0% 42,0% 
Staart 39,8% 60,2% 
 56,9% 43,1% 
Spearman Correlatie ,246, sign. ,000, N = 1414 
 
60,2% van de werknemers in de staartbedrijven heeft problemen met de autonomie, in de 
koploperbedrijven is dat maar 26,9%. 
 
1 . 3 . 7  O n d e r s t e u n i n g  v a n  d e  d i r e c t e  l e i d i n g  

In koploperbedrijven zijn direct leidinggevenden een echte ondersteuning voor de 
werknemers. In staartbedrijven is dat zeker niet altijd het geval.  
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Tabel 316 organisaties naar werkbaar werk en ondersteuning directe leiding 

Ondersteuning directe leiding 
Werkbaar werk in de organisatie Niet problematisch Problematisch 
Koplopers 96,5% 3,5% 
Peloton 82,2% 17,8% 
Staart 61,6% 38,4% 
 80,1% 19,9% 
Spearman Correlatie ,358, sign. ,000, N = 1429 
 
Amper 3,5% van de werknemers in koploperbedrijven heeft problemen met de ondersteuning 
van de leidinggevenden. In de staartbedrijven is dat 38,4%. 
 
1 . 3 . 8  G e z o n d h e i d s k l a c h t e n  

De minder gunstige situatie op vlak van risico-indicatoren, psychische vermoeidheid en 
welbevinden, is duidelijk ook merkbaar in de werkbaarheidsgevolgen. De gezondheidsklachten 
zijn beduidend minder in de koploperbedrijven. 

Tabel 317 organisaties naar werkbaar werk en gezondheidsklachten 

Gezondheidsklachten 

Werkbaar werk in de organisatie 
Maximum 1 

klacht 
Twee of 3 
klachten 

Vier of 5 
klachten 

Zes of meer 
klachten 

Koplopers 40,2% 28,8% 18,7% 12,4% 
Peloton 22,0% 30,6% 32,6% 14,8% 
Staart 10,8% 27,8% 29,1% 32,3% 
 24,9% 29,1% 26,5% 19,5% 
Spearman Correlatie ,307, sign. ,000, N = 1390 
 
In de koploperbedrijven heeft 40,2% maximum 1 klacht, in de staartbedrijven is dat maar 
10,8%. In deze laatste hebben 32,3% meer dan 5 klachten, tegenover maar 12,4% in de 
koploperbedrijven. 
 
1 . 3 . 9  W e r k v e r z u i m  

Ook in de afwezigheden wegens ziekte vinden we de neerslag van werkbaar werk. 
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Tabel 318 organisaties naar werkbaar werk en werkverzuim 

Werkverzuim 
Werkbaar werk in de organisatie Geen enkele dag Minder dan 10 dagen Meer dan 10 dagen 
Koplopers 51,8% 35,0% 13,2% 
Peloton 40,0% 38,8% 21,1% 
Staart 35,5% 40,7% 23,8% 
 42,6% 38,1% 19,3% 
Spearman Correlatie ,149, sign. ,000, N = 1525 
 
In de koploperbedrijven is ruim 50% geen enkele dag afwezig geweest, in de staartbedrijven is 
dat maar 35,5%. Ook het aantal mensen met meer dan 10 ziektedagen ligt beduidend hoger in 
de staartbedrijven: 23,8% in vergelijking tot 13,2% in de koploperbedrijven. 
 
1 . 3 . 1 0  V e r l o o p i n t e n t i e  

De werkbaarheidsgevolgen op vlak van verloopintentie zijn even duidelijk als deze voor 
gezondheid en werkverzuim.  

Tabel 319 organisaties naar werkbaar werk en verloopintentie 

Verloopintentie Werkbaar werk in de organisatie 
Nooit Af en toe Regelmatig 

Koplopers 82,3% 14,3% 3,4% 
Peloton 56,9% 31,8% 11,3% 
Staart 41,9% 35,6% 22,5% 
 60,8% 27,0% 12,2% 
Spearman Correlatie ,352, sign. ,000, N = 1519 
 
In de koploperbedrijven heeft 82,3% nooit uitgekeken naar een andere baan. In staartbedrijven 
is dat maar 41,9%. In deze laatste bedrijven heeft 22,5% zelf regelmatig uitgekeken naar 
ander werk, tegenover maar 3,4% in de koploperbedrijven. 
 

1 . 4 .  B e s l u i t  

De manier waarop de 10 organisatiesleutels in de bedrijven ingezet worden bepaalt werkbaar 
werk. Elke sleutel kan op een gunstige of op een minder gunstige wijze gebruikt worden.  
 
Elke sleutel omvat de deelaspecten die een belangrijke invloed hebben op werkbaar werk, 
rekening houdend met de sterkte van het verband van de afzonderlijke elementen met 
werkbaar werk. Aan elke sleutel worden waarden tussen 1 en 4 toegekend voor de 
verschillende mogelijke situaties.  
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Ook voor het toekennen van deze waarde is rekening gehouden met de sterkte van het 
verband met werkbaar werk. Er is een sterk verband tussen de organisatiesleutels onderling: 
hun positieve of negatieve positie ligt voor een werknemer meestal in dezelfde lijn. 
Werknemers die goed scoren op arbeidsorganisatie doen dit ook op arbeidsverdeling, 
arbeidsomstandigheden, leiderschapsstijl enz. Voor elke werknemer kan zo een totaalscore 
berekend worden waardoor werknemers een score krijgen op werkbare organisatiecontext. 
 
Als bedrijven de organisatiesleutels in de gunstige zin hanteren dan betekent dit voor de 10 
sleutels het volgende. Voor de technologiesleutel betekent dit dat de productiegebonden 
storingen zoveel mogelijk beperkt worden. De ergonomiesleutel zorgt er voor dat 
werkhoudingen en werkomstandigheden zo min mogelijk belastend zijn. Door bandwerk te 
vermijden bekomt men een meer gunstige score op de werkorganisatiesleutel. Polyvalentie 
(meer dan 2 taken) wordt nagestreefd en multi-inzetbaarheid zoveel mogelijk vermeden om de 
werkverdelingssleutel optimaal in te zetten voor werkbaar werk. De kwaliteitszorgsleutel moet 
kwaliteit boven productie zetten en de competentiesleutel zorgt ervoor dat iedereen voldoende 
informatie heeft en voldoende opgeleid is om het werk uit te voeren. De leiderschapssleutel 
vraagt ‘sterke’ of talentvolle leidinggevenden die duidelijk communiceren en toegankelijk zijn 
voor de werknemers. Als werknemers in de juiste loonklasse zitten staat de loonsleutel in de 
goede richting. De arbeidstijdsleutel heeft een kwantitatieve en kwalitatieve kant: zowel het 
aantal uren (waaronder overuren) als de modaliteiten (tijdige uurroosters) moeten zo gunstig 
mogelijk ingevuld worden. Werkzekerheid is grotendeels perceptie en daarom kan met deze 
sleutel, naast het beperken van economische werkloosheid, door voldoende informatie en 
communicatie het werkzekerheidsgevoel versterkt worden. 
 
De werknemers in de textielverzorgingssector kunnen op basis van de totaalscore van de 
organisatiesleutels in een virtueel koploper-, peloton- of staartbedrijf ingedeeld worden. De 
correlaties tussen deze typologie en de indicatoren van werkbaar werk zijn allemaal significant 
(betekenisvol). 
 
Werknemers in koploperbedrijven scoren steeds significant (betekenisvol) gunstiger. 
 
Slechts 18,8% in koploperbedrijven is problematisch psychisch vermoeid, tegenover 50,3% 
van de werknemers in de staartbedrijven. 11,7% heeft problemen met het welbevinden, 
tegenover 44,3% in de staartbedrijven. 
 
De werkdruk is voor 17,9% van de werknemers in koploperbedrijven en voor 61,8% in de 
staartbedrijven problematisch. Voor de emotionele belasting gaat het respectievelijk om 3,1% 
tegenover 11,4%. De taakvariatie is voor 44% van de koplopers problematisch en voor 64,5% 
van de werknemers in staartbedrijven.  
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Voor autonomie is dat respectievelijk 26,9% en 60,2%. Ondersteuning van de leidinggevenden 
is voor 3,5% van de werknemers in koploperbedrijven problematisch en voor 38,4% van de 
staartbedrijven. 
 
Tenslotte zijn ook de werkbaarheidsgevolgen beduidend verschillend: 12,4% van de 
werknemers in koploperbedrijven heeft meer dan 5 klachten terwijl dit in staartbedrijven 32,3% 
is. In koploperbedrijven is meer dan 50% geen enkele dag afwezig, in staartbedrijven is dat 
maar 35,5%. Koplopers denken er zelden aan om ander werk te zoeken: 82,3% keek in het 
afgelopen jaar nooit uit naar ander werk. In staartbedrijven keek bijna 60% minstens af en toe 
uit naar ander werk. 
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Bijlage 2: vergelijking met SERV/STV-
referentiecijfers WBM voor de Vlaamse 
werknemers 

In deze bijlage worden de resultaten voor de textielverzorgingssector vergeleken met 
SERV/STV-referentiecijfers voor de Vlaamse werknemers. De vergelijking gebeurt aan de 
hand van het procent werknemers dat ‘problematisch’ belast is. 
 
Bij de vergelijking van de sector van de textielverzorging met de Vlaamse referentiecijfers is 
het goed om enkele verschillen in werknemersprofiel in het achterhoofd te houden. Het 
onderzoek in de textielverzorgingssector gebeurde enkel bij arbeid(st)ers, het gaat om een 
typische vrouwelijk sector, de leeftijd ligt gemiddeld iets hoger dan het Vlaams gemiddelde en 
het gaat om relatief ‘laaggeschoolden’. Bij de referentiecijfers voor de Vlaamse werknemers 
worden ook de referentiecijfers gegeven voor de ‘gemiddelde’ laaggeschoolde arbeid(st)ers in 
Vlaanderen. 
 
33% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector hebben problemen met psychische 
vermoeidheid, dit is 3,1% procent meer dan het Vlaamse gemiddelde. Het Procent 
‘problematisch vermoeid’ binnen de groep van laag- of ongeschoolde Vlaamse arbeid(st)ers is 
30,8% of 2,2% lager dan de textielverzorgingssector. 
 
27,3% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector bevinden zich in een problematische 
situatie op het vlak van welbevinden op het werk, dit is 8,6% meer dan gemiddeld bij de 
Vlaamse werknemers en 3,1% meer dan de laag- of ongeschoolde arbeid(st)ers in 
Vlaanderen. 
 
De werkdruk is voor 39% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector problematisch, 
wat 8% hoger is dan het Vlaamse gemiddelde en 12,6% meer dan de on- en laaggeschoolde 
arbeid(st)ers in het algemeen. 
 
De emotionele belasting is voor 6,4% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector 
problematisch. Dit is 14,1% lager dan bij de Vlaamse werknemers. Bij de laaggeschoolde 
Vlaamse arbeid(st)ers is de emotionele belasting voor 6,3% problematisch. 
 
De taakvariatie is voor 54% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector problematisch, 
wat 30,2% hoger is dan het Vlaamse gemiddelde. Bij de gemiddelde laaggeschoolde 
arbeid(st)er in Vlaanderen is de taakvariatie voor 49,1% problematisch 
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De autonomie van 43,1% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector is onvoldoende, 
wat 22,3% hoger is dan het Vlaams gemiddelde. Bij de gemiddelde laaggeschoolde 
arbeid(st)er in Vlaanderen is de autonomie voor 44,1% problematisch. 
 
Voor 19,9% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector is de ondersteuning van de 
leidinggevenden problematisch, wat 3,8% meer is dan het gebrek aan ondersteuning bij de 
gemiddelde Vlaamse werknemer. Bij de gemiddelde laaggeschoolde arbeid(st)er in 
Vlaanderen is de ondersteuning door de leiding voor 18,2% problematisch. 
 
30,3% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector heeft te maken met problematische 
arbeidsinconveniënten en dat is 18,2% meer dan gemiddeld bij de Vlaamse werknemers. Bij 
de gemiddelde ongeschoolde arbeid(st)er in Vlaanderen werken 28% onder problematische 
arbeidsomstandigheden. 
 
Er zijn ook verschillen in de gezondheidsklachten. 

Tabel 320 vergelijking gezondheidsklachten Vlaanderen 

  Textielverzorgingssector Vlaams gemiddelde 
Rugpijn 55,4 44,9 
Maag en darmklachten 16,0 24,7 
Hoofdpijn 40,4 41,4 
Pijn in de borst of hartstreek 10,2 13,2 
Nek- of schouderpijnen 55,5 48,0 
Moeilijk in slaap kunnen komen 30,3 35,3 
Spierpijnen in de ledematen 52,1 31,4 
Aanslepende vermoeidheid 34,0 32,2 
Tintelingen/ verdoofd gevoel in de ledematen 23,1 15,5 
Een onrustige of gestoorde slaap 38,7 42,1 

 
De gezondheidsklachten liggen in de textielverzorgingssector vooral hoger voor: rugpijnen, 
nek- en schouderpijnen, spierpijnen in de ledematen en een tintelend/verdoofd gevoel in de 
ledematen. 
 
Het werkverzuim is gemeten met de vraag: hoeveel dagen was je thuis wegens ziekte of 
ongeval in voorbije jaar? 
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Tabel 321 vergelijking ziekteverzuim Vlaanderen 

 Textielverzorgingssector % Vlaams gemiddelde % 
Geen enkele dag 650 42,6 5001 45,7 
Minder dan 10 dagen 581 38,1 3792 34,6 
Meer dan 10 dagen 294 19,3 2152 19,7 
Totaal 1525 100 10945 100 
Onbekend 17   154  
Totaal 1542    11099 

 
Het ziekteverzuim in de textielverzorgingssector ligt 3,1% hoger dan het Vlaams gemiddelde. 
Het verschil zit voornamelijk in de kortlopende ziekteperiodes van minder dan 10 dagen. 
 
De verloopintentie is gepeild met de vraag: Heb je in de afgelopen 12 maanden overwogen 
elders werk te zoeken? 

Tabel 322 vergelijking verloopintentie Vlaanderen  

 Textielverzorgingssector % Vlaams gemiddelde % 
Regelmatig 186 12,2 868 8,1 
Af en toe 410 27,0 2966 27,7 
Nooit 923 60,8 6877 64,2 
Totaal 1519 100 10711 100 
Onbekend 23   388  
Totaal 1542   11099  

 
De verloopintentie in de textielverzorgingssector ligt hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Het 
Vlaamse gemiddelde ligt 4,1% lager en het gaat in de textielverzorgingssector vooral om 
werknemers die in de afgelopen 12 maanden regelmatig uitkeken naar een andere job. 
 
Bijna 86% van de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector zijn (eerder tot zeer) tevreden 
met hun job in het algemeen, dat is 3% lager dan het Vlaamse gemiddelde van 89,4%. 
 
In vergelijking met de resultaten van de werkbaarheidsmonitor voor de Vlaamse werknemers, 
zijn de bevindingen voor de textielverzorgingssector globaal genomen minder gunstig. 
Werkbaar werk ligt duidelijk lager in de textielverzorgingssector. Voor de psychische 
vermoeidheid is de problematische groep 3,1% hoger en voor het welbevinden op het werk is 
dat 8,6%. De risico-indicatoren kondigen deze minder gunstige situatie voor werkbaar werk 
reeds aan. De problematische groep in de textielverzorgingssector ligt 8% hoger op het vlak 
van de werkdruk. Voor de taakvariatie is dat 30,2% en voor de autonomie 22,3%. De 
ondersteuning van de leiding is voor 3,8% meer ongunstig en voor de arbeidsinconveniënten 
is dat 18,2% meer voor de arbeid(st)ers in de textielverzorgingssector.  
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Alleen de emotionele belasting is beter in de textielverzorgingssector, de problematische 
belasting ligt 14,1% lager. De gevolgen zijn relatief voorspelbaar. De gezondheidsklachten zijn 
vooral hoger voor de rugpijnen, nek- en schouderpijnen, spierpijnen in de ledematen en een 
tintelend/verdoofd gevoel in de ledematen. Er is in de textielverzorgingssector 3,1% meer 
ziekteverzuim en 3,4% meer verloopintentie. 
 
Voor deze minder gunstige score zijn, los van de specifieke belasting van het werk in de 
textielverzorgingssector, 2 belangrijke redenen: 
 In de textielverzorgingssector werken hoofdzakelijk vrouwen (85%) en die dragen meestal 

een ‘grotere’ belasting door de combinatie van werk en gezin40. Vrouwen werken in deze 
sector ook meer dan de gemiddelde werkende vrouw voltijds: 64% van de vrouwen in de 
textielverzorgingssector werken voltijds tegenover 51% van de Vlaamse 
buitenhuiswerkende vrouwen41. Recent onderzoek in Nederland heeft uitgewezen dat 
combinatieproblemen toenemen naarmate met meer uren per week werkt42. 

 Laaggeschoolde arbeid is algemeen genomen ‘meer’ belastend dan geschoolde arbeid of 
bedienden werk43. 

 
 

                                                           
40  TOR tijdsstudie VUB: in België besteedt een werkende vrouw gemiddeld bijna 4 uur per dag aan ‘huishoudelijk 

werk’, een werkende man 2u en een kwart. 
41  EAK-gegevens (Arbeidskrachtentelling door NIS – Nationaal Instituut voor de statistiek) voor Vlaanderen 

2000. 
42  Van Luijn H., Keuzenkamp S., Werkt verlof? Het gebruik van regelingen voor verlof en aanpassing van de 

arbeidsduur. Sociaal en Cultureel Planbureau. Den Haag. 2004 
43  R. Bourdeaud’hui ea (2004) Nulmeting Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. Informatiedossier. SERV/STV-

Innovatie & Arbeid, Brussel, Blz. 121 (http://www.serv.be/uitgaven/603.pdf) 


