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Samenvatting 

Goede arbeidsvoorwaarden en ‘kwaliteit van de arbeid’ zijn de laatste jaren een hot 

topic geworden. Dit wordt niet enkel gereflecteerd in veranderende 

beleidsmaatregelen, zowel op nationaal als op Europees niveau, maar ook in het 

nieuwe management-denken, zoals de zogenaamde ‘high performance work systems’ 

die claimen een verbeterde jobtevredenheid en betrokkenheid van de werknemers als 

gevolg te hebben. Onderzoek naar de effectieve longitudinale trend van kenmerken die 

worden beschouwd als belangrijk voor de kwaliteit van de arbeid en het verschil 

tussen de verschillende institutionele systemen, is echter nog beperkt. Nochtans zou 

volgens verschillende auteurs de opdeling in productieregimes zich reflecteren in deze 

kwaliteit van de arbeid. Zo zouden liberale markteconomieën minder gunstige 

arbeidsvoorwaarden aanbieden dan gecoördineerde markteconomieën. Dit rapport 

probeert hieraan tegemoet te komen door in 9 verschillende landen, die verschillende 

institutionele kaders representeren, de evolutie van de kwaliteit van de arbeid over de 

voorbije 15 jaar na te gaan. Meer bepaald zal worden gekeken naar de positie van 

België in vergelijking met deze andere landen. Over het algemeen wordt België 

beschouwd als een land met een sterke en relatief stabiele gecoördineerde en 

geïnstitionaliseerde sociale dialoog, die zich in een context van algemene 

decentralisatie relatief sterk heeft gehouden. 

Om de onderzoeksvragen na te gaan is gebruik gemaakt van vier waves van de 

European Working Conditions Survey. De variabelen die onderzocht werden zijn 

ingedeeld in drie groepen. De eerste groep kijkt naar variabelen die beschouwd 

worden als een rechtstreeks gevolg van het institutionele kader van een land. De 

tweede groep kijkt naar de subjectieve beleving van de werknemer ten opzichte van 

zijn werk. De derde groep variabelen gaat in op de arbeidsorganisatie.  

Wat België betreft zien we eerst en vooral dat de institutionele stabiliteit wordt 

weerspiegeld in de variabelen die beschouwd worden als een rechtstreeks gevolg 

ervan. Er is een hoge mate van vaste contracten, een relatief laag aandeel 

uitzendkrachten en de loontevredenheid ligt relatief hoog. Wat betreft de individuele 

subjectieve variabelen neemt de druk op de Belgische werknemer echter toe, of ligt ze 

al relatief hoog. De jobonzekerheid is gestegen en bevindt zich op een relatief hoog 

niveau. België kent wel een lage werkdruk in vergelijking met andere landen, maar 

tegelijkertijd neemt deze wel toe. Wat betreft work-life balance en jobtevredenheid 

bevinden Belgische werknemers zich op het gemiddelde. Wanneer er echter wordt 

gekeken naar de variabelen die betrekking hebben op de arbeidsorganisatie, zien we 

dat hier weinig variatie bestaat over de jaren heen. 

Twee belangrijke aspecten komen naar voor uit het rapport. Ten eerste zien we dat de 

organisatievariabelen een invloed uitoefenen op de houdbaarheid van de job en de 

work-life balance. Nochtans is er in de realiteit weinig evolutie waar te nemen in deze 

variabelen. Vakbonden zouden zich in de toekomst meer kunnen richten op deze 

arbeidsorganisatievariabelen, waarbij niet alleen in de organisatie zelf moet ingegrepen 

worden (door goed beleid en een effectieve implementatie ervan), maar er moet ook 

rekening gehouden worden met de veranderende context waarin werknemers werken. 

Zo vervagen de grenzen tussen werk en privé-leven en is het belangrijk deze work-life 

balance te garanderen.  
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Ten tweede blijkt dat er nog steeds verschillen zijn tussen landen. Hoewel deze niet 

altijd de welvaarts- en productieregime typologieën volgen zoals wij ze kennen, blijken 

de verschillen tussen de landen toch significant. Ook in het beleid moet dus rekening 

gehouden worden met de institutionele verschillen die nog steeds bestaan tussen 

landen, maar die niet altijd even éénduidig zijn als door de literatuur wordt 

aangegeven. Zo moet de decentraliseringstrend die zich in veel landen voltrekt mee in 

rekening worden genomen.  
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1. Inleiding 

Goede arbeidsvoorwaarden, en specifieker de ‘kwaliteit van de arbeid’, krijgen steeds 

meer aandacht, vooral vanaf de jaren ’90, mede onder invloed van de steeds in belang 

toenemende sociale- en werkgelegenheidsagenda van de Europese Unie. Verschillende 

Europese Richtlijnen verplichten de lidstaten  te reflecteren over de verbetering van de 

arbeidsvoorwaarden. De discussie hierrond tussen de verschillende beleidsmakers 

wordt vooral gevoerd over de zogenaamde ‘kwetsbare’ werknemers (zoals deeltijds 

werkenden en tijdelijke werknemers), de werktijd, gezondheid en veiligheid, 

gendergelijkheid en de work-life balance. De Europese richtlijnen over de werktijd 

(1999), deeltijds werk (1997), tijdelijk werk (1999) en tijdelijke uitzendkrachten (2008) 

zijn hier het rechtstreeks gevolg van. Maar niet alleen op inhoudelijk vlak veranderde 

er veel. Op procedureel vlak werd een nieuw samenwerkingssysteem voor 

beleidsontwikkeling tussen de lidstaten geïntroduceerd, namelijk de Open Coördinatie 

Methode (OCM) (Rodrigues, 2001). Een vergelijkbare set van indicatoren wordt hierbij 

ontwikkeld om de lidstaten met elkaar te kunnen vergelijken. In Lissabon werden 

‘betere kwaliteitsjobs’ reeds tot één van de centrale doelstellingen van de EU-agenda 

gemaakt. Kwaliteit van de arbeid, jobgroei en arbeidsmarktparticipatie worden 

beschouwd als de essentiële doeleinden om de duurzaamheid van de welvaartstaat, de 

economische groei en de publieke financiën van de lidstaten te garanderen. Het 

functioneren van de arbeidsmarkt steunt volgens de Europese Commissie op het 

verbeteren van de kwaliteit van de arbeid, het bevorderen van de jobcreatie en het 

upgraden van de skills van de werknemers (Europese Commissie COM 23 november 

2010, 682).   

Deze beleidsinitiatieven gingen gepaard met nieuwe ontwikkelingen in het 

managementdenken. Zo is de interesse in ‘high-performance work systems’ (HPWS) is 

sterk gegroeid sinds de jaren ’90 (Murray et al, 2002), al verschilt het opnemen van 

deze praktijken tussen de verschillende sectoren (Harley et al, 1999; Geary et al, 1999; 

Edwards et al, 2002). Guest’s (2002) analyse biedt steun voor de hypothese dat de 

verbeterde jobtevredenheid en betrokkenheid die het gevolg zijn van HPWS bijdragen 

aan een betere algemene prestatie van de organisatie. Echter, of dit zou kunnen leiden 

tot een ‘wederzijds voordeel’ voor werkgevers en werknemers, is nog een punt van 

discussie in de literatuur (Osterman, 2000; Harley, 1999). Heller (2003) duidde op het 

‘duidelijke verschil tussen participatie, wat betekent dat men deelneemt aan een 

activiteit, en macht, wat een mate van invloed over een activiteit impliceert’. De auteur 

beargumenteert dat er weinig bewijs bestaat dat er zich onder HPWS een verschuiving 

voordoet in de verdeling van de macht en invloed naar de werknemers toe.  

Ondanks dit groeiende belang van de kwaliteit van de arbeid in het Europese beleid, 

variëren de formuleringen van het beleid in de verschillende nationale contexten. Het 

beleid wordt immers geïmplementeerd in verschillende sociale culturele contexten en 

verschillende nationale economieën. Om de trends en evoluties in de kwaliteit van het 

werk en de arbeidsvoorwaarden te begrijpen, beargumenteert de literatuur dat het van 

centraal belang is om de veranderingen in de competitieve druk, de technologische 

infrastructuur van het werk en de sectorale compositie van de economie tussen en 

binnen landen in acht te nemen (Gallie et al, 1998). Aldus, afgezien van zowel de 

verschillende institutionele settings als de nieuwe filosofie van het management, wordt 
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beargumenteerd dat de voorgenoemde structurele socio-economische factoren een 

gelijke invloed uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers.  

Dit rapport zal nagaan hoe verschillende landen, en aldus verschillende institutionele 

contexten, zich verhouden wanneer wordt gekeken naar variabelen die te maken 

hebben met de kwaliteit van de arbeid. Men zou kunnen verwachten dat de kwaliteit 

van de arbeid in het algemeen juist verslechtert, ondanks de aandacht die eraan wordt 

geschonken, als gevolg van de gemeenschappelijke economische druk. Hierbij zal een 

tijdspanne van 15 jaar in acht genomen worden. Vooraleer dit gebeurt zal in het 

theoretische gedeelte eerst ingegaan worden op het belang van institutionele kaders. 

Meer bepaald wordt gebruik gemaakt van de Varieties of Capitalism-typologie. Daarna 

verschuift de focus naar het institutionele kader dat België onderscheidt van, of juist 

gemeenschappelijk heeft met, andere landen. Het empirische gedeelte gaat na hoe de 

gekozen landen zich onderscheiden op drie groepen van variabelen doorheen de tijd. 

De eerste groep van variabelen kijkt naar de evolutie van variabelen, waarvan men 

aanneemt dat ze een rechtstreeks gevolg zijn van het institutionele kader van een land. 

De tweede groep neemt de subjectieve beleving van de individuen onder de loep. De 

derde groep kijkt naar de evolutie van variabelen die de arbeidsorganisatie typeren. 

Om bepaalde evoluties te kunnen verklaren zullen we twee regressies uitvoeren om na 

te gaan welke variabelen een invloed hebben op de werkbaarheid, met andere 

woorden of men zichzelf nog in staat acht om op oudere leeftijd (60+) dezelfde job uit 

te voeren en op de work-life balance. De drie eerder besproken groepen van variabelen 

zullen hier samen met nog wat extra controle-variabelen de onafhankelijke variabelen 

zijn. Het rapport zal afgesloten worden met een discussie van de resultaten en enkele 

beleidsimplicaties. 

2. Het belang van institutionele kaders 

In de institutionele literatuur is de laatste jaren de aandacht gegroeid voor de invloed 

van institutionele patronen op werkgerelateerde onderwerpen. Gemeenschappelijke 

economische factoren zouden worden gemedieerd door historisch ontwikkelde 

institutionele kaders van landen of van bepaalde groepen van landen (Gallie, 2007). 

Een typologie waarbij hier vaak naar verwezen wordt is de Varieties of Capitalism 

(VoC)-benadering, uitgewerkt door Hall & Soskice (2001). Binnen deze typologie 

worden doorgaans twee ideaaltypes onderscheiden; de liberale markteconomie (LME) 

en de gecoördineerde markteconomie (CME). Deze twee types verschillende in de 

manier waarop ze coördinatieproblemen oplossen, zoals deze zich kunnen voordoen 

met leveranciers, afnemers, financiers en werknemers. Bij LMEs wordt hierbij gerekend 

op het marktmechanisme, terwijl in de CMEs gebruik wordt gemaakt van organisatie, 

regulering en hiërarchie. De Noordelijke landen en Duitsland worden traditioneel 

beschouwd als ideaaltypes van de gecoördineerde markteconomieën, al bestaat hier in 

de discussie over in de literatuur. Deze worden gekenmerkt door de typische 

kenmerken van een CME, maar zijn ook verschillend. De Noordelijke landen worden 

gezien als ‘een egalitair gecentraliseerd model van coördinatie’ en Duitsland als een 

‘flexibel gecoördineerd model’ (Thelen, 2012). De Europese landen die het dichtst 

aanleunen bij het ideaaltype van de LME zijn het Verenigd Koninkrijk en Ierland.  
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In het licht van dit rapport, is het belangrijk om te wijzen op de gevolgen van deze 

opdeling in productieregimes voor een aantal aspecten van de beleving van het werk, 

wat belangrijk is voor de kwaliteit van de arbeid. Zo wijst Soskice (1999) op de 

gevolgen van de productieregimes voor de jobtevredenheid en het psychologische 

welzijn van de werknemer. Bovendien wordt gesteld dat bepaalde factoren die cruciaal 

zijn voor het welzijn van de werknemer beter zijn in CMEs. Zo heeft Streeck (1992) 

vastgesteld dat bepaalde producten en marktstrategieën afhangen van ervaren 

werknemers en beroepsopleidingen. Dit versterkt andere institutionele kenmerken die 

doorgaans worden geassocieerd met een betere kwaliteit van het werk. Daarbovenop 

beargumenteren Hall & Soskice (2001) de noodzaak om de investering in sector-

specifieke vaardigheden aan te moedigen, samenhangt met de creatie van een sterk 

sociaal vangnet dat het inkomen beschermt in het geval van werkloosheid. Op basis 

van de VoC-typologie zouden we kunnen verwachten dat CMEs betere 

arbeidsvoorwaarden bieden dan LMEs. Zo beschrijven Estevez-Abe et al. (2001) deze 

LMEs als ‘gepolarizeerde skill-structuren’ met een tekort aan beroepsopleidingen en 

lage niveaus van jobtevredenheid en betrokkenheid op het werk. 

In het volgende zullen we ingaan op de vergelijking van de landen wat betreft enkele 

variabelen die te maken hebben met de kwaliteit van de arbeid. Er zal hierbij gekeken 

worden naar de positie van België ten opzichte van de andere landen, in het licht van 

de VoC-typologie. Vooraleer we hierop focussen, zal eerst het specifieke institutionele 

kader van België uiteengezet worden.  

3. Het institutionele kader van België 

België wordt klassiek ingedeeld als een gecoördineerde markteconomie (CME). De 

sociale dialoog wordt gekenmerkt door een hoge syndicalisatiegraad, een hoge 

mobilisatiecapaciteit en een grote betrokkenheid van de sociale partners in de 

vormgeving van het sociaal beleid. Collectieve onderhandelingsregelingen worden 

gekenmerkt door een betrekkelijk hoge stabiliteit en centralisme. Het kent een sterk 

geïnstitutionaliseerd ‘pyramidaal’ overlegstelstel, waarbij het overleg over 

arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden zich toch voornamelijk situeert op het 

niveau van de bedrijfstak. Waar vroeger de sociale dialoog voornamelijk gericht was 

op loon en arbeidsvoorwaarden in strikte zin, heeft dit zich uitgebreid naar de 

arbeidsorganisatie in de meer ruime betekenis. Het breidde zich onder andere uit naar 

welzijn op het werk, werkgelegenheid, sociale zekerheid en vorming en opleiding 

(Pulignano, 2012). Hierdoor is het zeer relevant te kijken wat de invloed is van deze 

institutionele inbedding van vakbonden aan de kwaliteit van de arbeid. De sociale 

dialoog in België draagt bij aan de coherentie tussen de verschillende beleidsniveaus. 

Sociale partners kunnen hierbij gezien worden als een belangrijk bindmiddel 

aangezien ze vertegenwoordigd zijn op al de niveaus en in hun interne organisatie al 

hun beleidsdomeinen op elkaar afstemmen.  

De gecoördineerde sterkte van de georganiseerde arbeid hangt af van de capaciteit om 

invloed uit te oefenen op het centrale en lokale niveau. De sterkte op het centrale 

niveau is goed voor de uniformiteit van de normen, en op het lagere niveau is deze 

effectief voor een goede implementatie van het beleid (Gallie, 2007). De algemene trend 

in Europa de laatste 20 jaar is één van een grotere decentralisatie van het collectief 
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overleg. Dit gebeurt onder invloed van een economische, politieke en ideologische 

druk vanuit Europa. De economische veranderingen die op het internationale vlak 

plaatsvonden, hebben een enorme druk uitgeoefend op de nationale 

onderhandelingsstructuren en een verschuiving van productiviteitsgerichte naar 

concurrentiegerichte structuren teweeggebracht. In de laatste drie decennia hebben 

ondernemingen getracht hun geografische actieradius op de markten uit te breiden en, 

ten gevolge vanhet proces waarbij portefeuilles verdeeld werden over een kleiner 

aantal branches, zichzelf omgevormd tot multinationale ondernemingen. In feite is de 

“breedte” van de ondernemingsactiviteiten ingeruild voor een groter geografisch 

bereik in gevestigde nationale markten en in snel groeiende economieën. Deze 

ontwikkelingen hebben niet alleen bedrijven bevestigd als het zwaartepunt waar het 

om draait, maar ook heel wat implicaties meegebracht voor het collectief overleg als 

het mechanisme voor de regulering van de arbeidsverhoudingen. De diversificatie van 

gevestigde sectorale grenzen betekent dat de wanverhouding tussen de achterban van 

de werkgeversorganisaties en de activiteiten van grote bedrijven toeneemt. Ook het 

proces van Europese economische integratie heeft de concurrentie aangescherpt 

waardoor werkgevers de bestaande bepalingen te restrictief vinden. Tezelfdertijd heeft 

het politieke proces van de Europese integratie onder auspiciën van de Economische 

en Monetaire Unie (EMU) een wijdverspreide herstructurering en rationalisering 

ontketend omdat ondernemingen ernaar streven bedrijvig te zijn op één grote 

regionale markt in plaats van op een aantal nationale markten. In combinatie met de 

grotere concurrentie heeft deze herstructurering niet alleen aanleiding gegeven tot een 

heroriëntering van de onderhandelingsagenda, maar in verscheidene Europese landen 

waaronder Duitsland, Zweden en Denemarken sinds het midden van de jaren negentig 

van de vorige eeuw ook de druk verhevigd om de collectieve onderhandelingen te 

decentraliseren. Naast de economische en politieke krachtsverhoudingen heeft ook 

ideologische druk bijgedragen tot de decentralisatie van de nationale stelsels van 

collectief overleg in de EU.  

Sinds de jaren 1980 heeft de “nieuwe ideologische hegemonie van het neoliberalisme” 

in Europa ertoe geleid dat zowel de doelstellingen als de instellingen die in verband 

worden gebracht met de “politieke correctie van marktresultaten” aan kritiek 

blootstaan. Voor zover collectieve onderhandelingen niet-marktgebonden lonen 

bepalen, zouden ze werkloosheid tot gevolg hebben en ongelijkheid op de 

arbeidsmarkt creëren: te weinig loondifferentiatie begunstigt “insiders” ten koste van 

“outsiders” (Pulignano, 2012). Anderzijds leidt de decentraliseringstendens tot een 

zeer complex en divers systeem van min of meer overlappende afspraken zodat 

bepalingen in de overeenkomsten niet zelden in tegenstrijd zijn met bepalingen uit een 

andere sector waar een bedrijf bij betrokken is. 

Ondanks deze (indirecte) Europese druk voor een meer gedecentraliseerd systeem van 

collectief overleg, lijkt België toch vast te houden aan een gecentraliseerd corporatisme. 

Er bestaan tendensen tot meer beslissingsbevoegdheid op het ondernemingsniveau, 

maar de structuur van de collectieve onderhandelingen blijft in grote mate 

institutioneel. Het systeem van collectief overleg is in vergelijking met andere 

Europese landen ook vrij stabiel gebleven. Er is slechts een beperkte variatie in de 

dekkingsgraad en wijzigingen in de onderhandelingspraktijk. Zo is de reikwijdte van 

de collectieve onderhandelingen in België stabiel gebleven de voorbije 15 jaar op 96%. 
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In Duitsland is deze gedaald van 70% naar 62% als gevolg van de openingsclausules. 

Ook wat betreft de syndicalisatiegraad kunnen we treffende cijfers waarnemen. Deze is 

in België de voorbije decennia stabiel gebleven op ongeveer 52% tussen 1995 en 2010. 

In andere landen zijn hier sterke dalingen op te merken. In Duitsland is deze 

gedurende dezelfde periode gedaald van 29% naar 18.6%, in Zweden van 87% naar 

68% en in Denemarken van 78% naar 68% (Visser, 2011). 

De ontwikkeling van de collectieve arbeidsverhoudingen in België is altijd een 

combinatie geweest van corporatistische aandacht voor het beleid en de 

overredingskracht van de vakbonden. Dat betekent dat naast een systeem van 

centraliseerde (top down) en geïnstitutionaliseerde collectieve onderhandelingen een 

“bottom up” benadering historisch gezien ook een kenmerk is van het Belgische stelsel 

van arbeidsverhoudingen. Met name de Belgische vakbondsorganisaties hebben de 

taal en de cultuur behouden van de oorspronkelijke (klasse)beweging terwijl ze 

tezelfdertijd deel uitmaken van overlegorganen die zich bezighouden met sociale en 

economische aangelegenheden op intersectoraal en sectoraal niveau. Ten gevolge 

daarvan is er in de Belgische vakbeweging nog steeds een latent radicalisme aanwezig 

(Pulignano, 2012).  

In het licht van de typologieën van welvaartssystemen en productieregimes, zoals deze 

klassiek zijn opgesteld, maar ook de gemeenschappelijke economische druk hierop, is 

het interessant de Europese landen te vergelijken op het individuele niveau. Hoe 

worden de typologieën weerspiegeld in de arbeidsvoorwaarden en welke plaats heeft 

België hierbinnen? Wat is de algemene trend in de Europese arbeidsvoorwaarden? 

Hierbij zullen we kunnen nagaan of er al dan niet een verband bestaat tussen een sterk 

sociaal overleg en een betere kwaliteit van de arbeid. 

4. De empirie 

4.1. Dataverzameling 

Om onze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van vier 

waves (1995, 2000, 2005, 2010) van de ‘European Working Conditions Survey’ (EWCS). 

Over de jaren heen werd een groeiend aantal Europese landen opgenomen in deze 

survey. Om gebruik te maken van deze survey moest eerst een vergelijkende studie 

worden uitgevoerd van de vragenlijsten voor de verschillende jaren. Deze 

vragenlijsten reflecteerden het belang van bepaalde onderwerpen over de tijd heen. Zo 

was work-life balance nog geen belangrijk onderwerp in 1995, maar won het daarna in 

de literatuur en het beleid aan belang, en werd het opgenomen in de EWCS-survey. 

Slechts een beperkt aantal vragen was aanwezig in de vier waves. Hierdoor is ervoor 

geopteerd alle vragen op te nemen in onze nieuwe dataset die minstens in twee waves 

aanwezig zijn. Vragen die alleen in de laatste twee jaren zijn opgenomen, waren ook 

van belang, aangezien deze periode de cruciale ‘crisisperiode’ is. De financiële en 

economische crisis liet zich voor een groot stuk tussen deze twee jaren voelen. Zo zal 

bijvoorbeeld jobonzekerheid, een variabele die alleen beschikbaar was in 2005 en 2010, 

in de meeste landen een zeer duidelijk evolutie vertonen onder invloed van de crisis. 

Wanneer de vragen geselecteerd waren moest ook gekeken worden naar de manier 

waarop de vragen gesteld zijn en de mogelijke antwoordcategorieën. Ook hier waren 



10 
 

verschillen te vinden doorheen de jaren. Waar nodig werden deze schalen aangepast 

om de vragen vergelijkbaar te maken over de tijd. Het resultaat is een EWCS-dataset 

die vier waves van de EWCS samenvoegt. Alle vragen die in minstens twee van de 

waves aanwezig zijn, en die van belang zijn voor de kwaliteit van de arbeid, zijn hierin 

opgenomen. Voor onze analyses zijn alle zelfstandigen uit de dataset gehaald, 

waardoor enkel de werknemers overbleven. Voor onze 9 gekozen landen bestaat de 

dataset dan uit 39945 respondenten.  

De variabelen waar we ons op focussen zijn ingedeeld in drie groepen. De eerste groep 

van variabelen kijkt naar variabelen die beschouwd worden als een rechtstreeks gevolg 

van institutionele regelingen. Hieronder vallen het aantal werknemers met een 

onbepaald contract, het aantal uitzendkrachten en de loontevredenheid. Ten tweede 

wordt gekeken naar de evolutie in een aantal subjectief gemeten individuele 

variabelen. Hier wijzen we op de werkdruk, de work-life balance, de werkbaarheid 

van de job (of men al dan niet dezelfde job zou kunnen uitvoeren wanneer men ouder 

is dan 60 jaar), de jobonzekerheid en de jobtevredenheid. De derde groep variabelen 

kijkt naar de mate waarin er in de arbeidsorganisatie veranderingen zijn opgetreden 

doorheen de jaren. Hierbij zal gefocust worden op de jobautonomie die werknemers 

krijgen, de autonomie van de werknemer met betrekking tot zijn werktijd, in hoeverre 

teamwork voorkomt, of werknemers last hebben van gezondheidsproblemen en de 

mate van taakcomplexiteit. De variabelen en hun beschikbaarheid in de vragenlijsten 

doorheen de vier waves zijn terug te vinden in tabel 1. 

Tabel 1: Institutionele variabelen, subjectieve individuele variabelen en variabelen 

met betrekking tot de arbeidsorganisatie 

Variabele Vraag Beschikbaarheid 

GROEP 1: Institutionele variabelen 

Werknemers onbepaald 

contract 

Het percentage werknemers met een onbepaald 

contract 

1995, 2000, 2005, 2010 

Uitzendkrachten Het percentage uitzendkrachten 1998-2010 

Loontevredenheid Ik ben goed betaald voor het werk dat ik doe: 

Helemaal niet akkoord; niet akkoord; noch niet 

akkoord, noch akkoord; akkoord; helemaal 

akkoord 

2005, 2010 

Groep 2: Subjectieve individuele variabelen 

Werkdruk Houdt uw job …. in?  

- Het werken aan hoge snelheid 

- Het werken naar strakke deadlines 

1995, 2000, 2005, 2010 

Work-life balance In het algemeen, hoe goed passen uw werkuren 

bij de sociale verplichtingen die u heeft op het 

werk? Zeer goed, goed, niet goed of helemaal 

niet goed? 

2000, 2005, 2010 

Werkbaarheid Denkt u dat u dezelfde job kan doen dan die u 

nu doet wanneer u 60 jaar bent? 

2000, 2005, 2010 

Jobonzekerheid Ik zou mijn job kunnen verliezen in de 

volgende 6 maanden? Helemaal niet akkoord; 

niet akkoord; noch niet akkoord, noch akkoord; 

akkoord; helemaal akkoord 

2000, 2005 

Jobtevredenheid Hoe tevreden bent u met uw job? Helemaal niet 

tevreden; niet tevreden; tevreden; helemaal 

tevreden 

1995, 2000, 2005, 2010 

GROEP 3: Arbeidsorganisatie 
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Jobautonomie Heeft u al dan niet de mogelijkheid om ...te 

kiezen of te veranderen: de volgorde van uw 

taken/uw werkmethodes/uw werkritme 

1995, 2000, 2005, 2010 

Teamwerk Ik werk in een groep of team dat 

gemeenschappelijke taken heeft en zijn eigen 

werk kan plannen 

2000, 2005, 2010 

Gezondheidsproblemen Heeft u gedurende de laatste 12 maanden last 

gehad van de volgende gezondheidsproblemen: 

Gehoorproblemen/ huidproblemen/ hoofdpijn/ 

maagproblemen/ ademhalingsproblemen/ 

hartproblemen/ letsels/ depressie/ 

vermoeidheid/ slaapproblemen  

2005, 2010 

Autonomie mbt werktijd Hoe wordt uw werkrooster bepaald? 

- Door het bedrijf en de organisatie en er 

zijn geen wijzigingen mogelijk 

- U kunt kiezen tussen verschillende 

vaste uurroosters bepaald door het 

bedrijf/organisatie zelf 

- U kan uw werktijden binnen bepaalde 

grenzen zelf bepalen 

- U bepaalt uw werkuren volledig zelf 

2005, 2010 

Taakcomplexiteit Houdt in het algemeen uw belangrijkste 

betaalde job … in? 

- Het beoordelen van de kwaliteit van je 

eigen job 

- Complexe taken 

- Het leren van nieuwe dingen 

- Het oplossen van onvoorziene 

problemen 

1995, 2000, 2005, 2010 

Het rapport focust op de contrasten die een relatieve sterke test zullen leveren voor de 

verwachtingen die afgeleid worden van het institutioneel perspectief van de 

productieregimes en sociale modellen. De modellen die gebaseerd zijn op deze regimes 

zijn ideaaltypisch van aard. Landen kunnen alleen maar gezien worden als meer of 

minder gelijkend op een specifiek type. Behalve deze institutionele invalshoek voor het 

kiezen van de landen is ook gekeken naar de relevantie voor de vergelijking met 

België, de primaire focus in dit rapport. Hiervoor is gekeken naar de geografische 

nabijheid van de landen maar ook naar de zogenaamde ‘ideaaltypische landen’ 

volgens het institutionalisme. Alle buurlanden van België zijn op deze manier 

opgenomen in de analyses.  

Het resultaat is dat de volgende landen zijn opgenomen in onze dataset: België, 

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Denemarken, Nederland, Zweden, 

Luxemburg en Griekenland. De Scandinavische landen (Zweden en Denemarken) 

worden beschouwd als goede voorbeelden van de gecoördineerde markteconomieën. 

Dit model zou een sterk geïnstitutionaliseerde georganiseerde arbeid hebben en het 

heeft een universele sociale bescherming. Vooral Zweden wordt in veel studies naar 

kwaliteit van de arbeid opgenomen als het voorbeeldland wanneer het gaat over de 

ontwikkeling van actief arbeidsmarktbeleid en ‘kwaliteit van de arbeid’ programma’s. 

Groot-Brittanië wordt op zijn beurt beschouwd als tegengesteld aan de Scandinavische 

landen en als het Europese voorbeeld van de liberale markteconomie met een sterk 

marktgeoriënteerd beleid en een zwakke georganiseerde arbeid. Duitsland, samen met 

België en Nederland, worden ook beschouwd als gecoördineerde markteconomieën. 
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Het verschil met Scandinavische landen is dat deze een zeer inclusief model hanteren, 

waar Duitsland eerder een dualistisch model hanteert (Thelen, 2012). In een inclusief 

model is het beleid zo gevormd dat de rechten worden uitgebreid naar de volledige 

werkende populatie. In dualistische systemen worden sterke rechten gegarandeerd 

voor een bepaalde groep werknemers, ten koste van zwakke arbeidsvoorwaarden en 

weinig zekerheid voor de periferie van de arbeidsmarkt. België en Nederland worden 

beschouwd als een consultatief georiënteerd model waar inclusie meer heerst dan 

dualisme in termen van en grotere sociale bescherming voor de gehele werkpopulatie 

en beide landen een sterkere contractuele (België) en temporele (Nederland) flexibiliteit 

hebben (Houwing et al., 2011). Frankrijk en Griekenland zijn moeilijker in te delen in 

de productieregime-theorie. De voorzichtige suggestie bestaat dat ze zouden behoren 

tot een derde type, namelijk het Mediterrane regime type, waar de staat een belangrijke 

coördinerende rol speelt, maar waar ook relatief liberale regelingen zijn in de sfeer van 

de industriële relaties.  

4.2. De institutionele variabelen 

Eerst zal gekeken worden naar de variabelen die traditioneel beschouwd worden als 

een gevolg van macro-economische en institutionele verschuivingen. Een eerste 

variabele die hier van belang is, is het aandeel van de werknemers die tewerkgesteld 

zijn met een onbepaald contract. Dit hangt samen met een grotere job- en financiële 

zekerheid. Deze contracten zouden de laatste jaren onder druk zijn komen te staan, 

door de grotere vraag van werkgevers naar flexibiliteit. Vooral in landen waar hoge 

ontslagkosten gelden, is het voor werkgevers niet aanlokkelijk werknemers dit contract 

te bieden. Het is moeilijker om mensen aan te nemen en te ontslaan om toe te komen 

aan de snel veranderende vraag in de huidige economie. Vakbonden zouden hier een 

mediërende invloed kunnen uitoefenen door het gebruik van contracten van 

onbepaalde duur aan te moedigen, of omgekeerd, het gebruik van tijdelijke contracten 

en uitzendkrachten af te remmen. 

Eerst zal de positie en trend van België besproken worden. België bevindt zich boven 

het gemiddelde van de besproken landen op deze indicator. Doorheen de tijd is dit 

percentage relatief stabiel gebleven. In 1995 had 82.5% van de Belgische werknemers 

een vast contract, in 2000 was dit 86%, in 2005 80.8% en in 2010 82.7%. 
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Figuur 1: Percentage contracten van onbepaalde duur 

 

Bron: European working conditions survey, eigen bewerking 

Ook in de meeste andere landen is dit percentage relatief stabiel gebleven. Dit is het 

geval in Luxemburg, Zweden, Duitsland en Nederland. Denemarken kent tussen 2005 

en 2010 een stijging van 78.3% naar 86.6%. In Frankrijk stijgt het gebruik van vaste 

contracten voornamelijk tussen 1995 en 2000, daarna is het relatief stabiel. Het 

Verenigd Koninkrijk kent een heel volatiel verloop van het percentage vaste 

contracten. Waar dit in 1995 nog het hoogst was van de 9 landen (87.1%), moet het in 

2005 met een percentage van 65.1 % enkel Griekenland nog achter zich laten. Tussen 

2005 en 2010 stijgt dit percentage dan weer tot 78.7 %, wat een gemiddeld percentage 

is. Griekeland kent tussen 1995 en 2000 een drastische val van zijn aandeel werknemers 

met een contract van onbepaalde duur, van 77.8% tot 51.6%. Tussen 2005 en 2010 blijft 

Griekenland zeer duidelijk het land met de minste vaste contracten. Dit is dan ook het 

land waar de crisis het hardst heeft toegeslagen waardoor het zich op een zeer lage 

economische positie bevindt. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers moeilijk 

zekerheid bieden met vaste contracten. 

De volgende variabele die we bekijken is het percentage uitzendkrachten in een land. 

Voor deze variabele is gebruik gemaakt van de gegevens van Eurostat1. Het bekijken 

van het aantal uitzendkrachten in een land is interessant in het licht van de 

‘dualisering’ van de arbeidsmarkt. Een ‘duale arbeidsmarkt’ kan gedefinieerd worden 

als ‘een arbeidsmarkt die verdeeld is in twee segmenten met weinig mobiliteit 

ertussen’ (Lindbeck & Snower, 2001). De zogenaamde ‘outsiders’ zijn de werknemers 

met een inferieure status in termen van ontslagbescherming, lonen en sociale 

zekerheid. De ‘core’ werknemers zijn diegenen met een onbepaald vast contract. De 

dualisering van de arbeidsmarkt kan dus toenemen door een groeiend verschil tussen 

                                                           
1
 Ook het EWCS had deze vraag in zijn vragenlijst opgenomen, maar de categorie ‘uitzendkracht’ had in 

de meeste landen slechts een zeer klein aantal respondenten. Hierdoor is ervoor geopteerd te kiezen 
voor de Eurostat-gegevens. 
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de twee segmenten, of door een toename van de outsiders (Eichhorst & Marx, 2011). 

Volgens een recente contributie van Palier & Thelen (2010) zou de een toenemende 

dualisering van de arbeidsmarkt het gevolg kunnen zijn van ‘negatieve 

complementariteiten’ die het gevolg zijn van een crisis in het sociale partnerschap. In 

de jaren ’80 waren vakbonden in staat om differentiatie in de arbeidsmarkt te 

vermijden. Doordat de vakbonden daarna over het algemeen aan organisatiekracht 

verloren, waren ze hiertoe niet meer in staat en ontstond een secundair segment met 

niet-standaard jobs in de arbeidsmarkt (Eichhorst & Marx, 2011; Palier & Thelen, 2010). 

Het zal interessant zijn om na te gaan of deze trend van dualisering minder is in 

landen waar vakbonden hun organisationele sterkte en partnerschap grotendeels 

hebben behouden, zoals België. Om de organisationele sterkte te bepalen van de 

vakbonden, wordt hier gebruik gemaakt van de syndicalisatiegraad. Er bestaat 

discussie over het gebruik van syndicalisatiegraad als een geldige indicator voor de 

macht van vakbonden (Kelly, 1998, 9-13), maar we kunnen op zijn minst 

beargumenteren dat er een connectie bestaat tussen deze sundicalisatiegraad en de 

kracht van vakbonden (Calmfors et al, 2001; Jarley, 2002; Murray, 2002; Kuwahara, 

1998).   

Figuur 2: Percentage uitzendkrachten 

Bron: EUROSTAT, eigen bewerking 

Wanneer het aantal uitzendkrachten wordt vergeleken tussen verschillende landen, 

moet wel de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden. Zo moet er rekening 

gehouden worden met de arbeidsvoorwaarden die deze uitzendkrachten hebben in 

vergelijking met de standaard werknemers.  

In België is het aandeel uitzendkrachten, net zoals het aandeel werknemers met een 

onbeperkt contract, relatief stabiel gebleven. In 1998 waren 8.7% van de Belgische 

werknemers uitzendkrachten, in 2010 is dit 7.5%. Hiermee bevindt België zich ook over 

de hele lijn onder het gemiddelde, dat in 1998 op 10.3% lag en in 2010 op 11.7%.  
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De landen waar een stijgende trend waar te nemen is zijn Duitsland, Zweden, 

Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Duitsland, Zweden, Nederland en Frankrijk zijn 

ook de landen waar het gebruik van uitzendkrachten het hoogst is. Denemarken, 

België, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg maken het minst gebruik van 

uitzendkrachten. In Duitsland is dit te verklaren door de Hartz-hervormingen in 2004 

die een algemene dereguleringstrend van de industriële relaties in Duitsland hebben 

teweeggebracht. Vanaf dit jaar is een stijging te zien in het gebruik van 

uitzendkrachten.  

Het argument van Palier & Thelen (2010) zou op basis van het voorbeeld van België 

dus bevestigd kunnen worden dat de organisationele sterkte van de vakbonden er 

mede voor zorgt dat een dualisering van de arbeidsmarkt voorkomen wordt. Ook 

Duitsland past in dit plaatje, waar als gevolg van de Hartz-hervormingen (2004) zich 

een algemene dereguleringstrend van de industriële relaties heeft voorgedaan. Het 

aandeel uitzendkrachten ligt hier relatief hoog.  

Het aandeel uitzendkrachten in Zweden en Nederland is echter wel zeer hoog, en ook 

hoger dan in Frankrijk. Nochtans wordt verondersteld dat de vakbonden in deze twee 

landen sterker zijn dan deze in Frankrijk. Toch moet hier opgepast worden met 

vergelijkingen met Frankrijk, zowel vakbondslidmaatschap als arbeidsverhoudingen 

worden er heel anders ingevuld. Het land kent een lage syndicalisatiegraad, 7.6% in 

2010, maar de reikwijdte van de collectieve onderhandelingen is relatief hoog, tot 90% 

in 2010 (Visser, 2011). In Frankrijk is het ook moeilijk te spreken over een dualisering 

van de arbeidsmarkt door het hoge aantal uitzendkrachten. De voorwaarden voor deze 

werknemers zijn zeer gelijkaardig aan diegene van de andere werknemers.  

Het hoog aandeel uitzendkrachten in Zweden en Nederland kan echter wel 

beargumenteerd worden door de veranderende arbeidsverhoudingen in deze twee 

landen de laatste jaren. In Nederland is de syndicalisatiegraad sterk gedaald de laatste 

decennia. Begin jaren ’80 was de syndicalisatiegraad nog 33%, waar deze in 2010 op 

19% eindigt. De sterkte van de vakbonden is in Nederland ten gevolge hiervan 

afgenomen. In België is de syndicalisatiegraad daarentegen relatief stabiel gebleven 

(Visser, 2011; Houwing et al, 2011). Ook de ‘wet Flexibiliteit en Zekerheid’, ingevoerd 

in 1999, heeft het gebruik van uitzendkrachten in Nederland aangemoedigd. In 2010 is 

bijna één vijfde van de werknemers in Nederland tewerkgesteld als uitzendkracht. Ook 

Zweden kent een zeer hoog aandeel uitzendkrachten. Het Noordelijke model wordt 

nochtans beschouwd als een stabiel model, met een sterke syndicalisatiegraad. Toch 

wordt de stabiliteit van dit Noordelijke model door verschillende auteurs in vraag 

gesteld (Kvist & Greve, 2012; Jorgensen & Schulze; Nilsson, 2001). Dit valt ook te 

beargumenteren door de val in de syndicalisatiegraad, die zich heeft voorgedaan in 

Zweden. Deze is gedaald van 86.6% in 1995 tot 68.9% in 2010 (Visser, 2011).  

De derde variabele die we bekijken is de loontevredenheid. Deze wordt ingedeeld bij de 

variabelen die het gevolg zijn van institutionele krachten, aangezien het loon in de 

meeste landen zeer gestandaardiseerd is, en bepaald is door interprofessionele- of 

sector-overeenkomsten. De volgende vraag werd gesteld aan de respondenten: ‘Ik ben 

goed betaald voor het werk dat ik doe: Helemaal niet akkoord; niet akkoord; noch niet 

akkoord, noch akkoord; akkoord; helemaal akkoord. De schaal gaat dus van 1-5 

waarbij een hogere score betekent dat de werknemer meer tevreden is met zijn loon. 
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De vergelijking tussen landen moet hier met de nodige voorzichtigheid benaderd 

worden, aangezien de standaarden over wat een ‘goed loon’ is, kunnen verschillen 

tussen de verschillende landen. Toch zouden we kunnen verwachten dat respondenten 

in CMEs, waar vakbonden sterker staan, en aldus meer invloed uitoefenen op het 

loonbeleid, er duidelijkere standaarden bestaan over wie welk loon zou moeten 

krijgen. Door deze standaarden zouden werknemers hun loon eerder als rechtvaardig 

kunnen beschouwen. In LMEs, waar men meer afhangt van unilaterale beslissingen 

van het management, zouden de verschillen tussen de lonen voor gelijkaardige 

werknemers meer kunnen verschillen. Hierdoor zou er meer verontwaardiging 

kunnen zijn, wanneer men een lager loon ontvangt dan iemand die een gelijkaardige 

job uitvoert. Figuur 3 toont de resultaten.  

Figuur 3: Loontevredenheid 

 

Bron: European Working Conditions Survey, eigen bewerking 

België kent in vergelijking met andere landen, een grote mate van loontevredenheid. Er 

is ook geen evolutie te zien tussen 2005 en 2010. Ook de werknemers in Denemarken 

en Luxemburg hebben een hoge loontevredenheid.  

In de meeste landen is de loontevredenheid zeer stabiel, alleen in Duitsland is deze 

gedaald. Dit kan te verklaren zijn door de Hartz-hervormingen (2004), die een grotere 

flexibiliteit hebben teweeggebracht in het loonbeleid en zo ook de zogenaamde 

‘working poor’ als gevolg hadden. Dit wilt zeggen dat mensen niet werkloos zijn, maar 

toch niet genoeg verdienen om aan de minimumstandaarden te voldoen. Duitsland 

heeft ook geen algemeen, nationaal bepaald, minimumloon. Alleen op sectorniveau 

bestaan wordt hier en daar een minimumloon opgelegd, maar dit bestaat niet overal en 

waar het wel bestaat is het verschillend tussen de verschillende sectoren. Wat betreft 

de andere landen zou het interessant geweest zijn een langere tijdspanne te kunnen 

bekijken. Zo zou kunnen bekeken worden of de loontevredenheid in Zweden hoger lag 

voordat de syndicalisatiegraad begon af te nemen. De resultaten van Griekenland en 

Frankrijk, waar de loontevredenheid het laagst is, bevestigen echter wel de hypothese 

dat landen waar vakbonden niet sterk staan, minder tevreden zijn over hun loon. Toch 
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moet deze conclusie genuanceerd worden voor Frankrijk. Doordat de reikwijdte van 

de collectieve onderhandelingen hier hoog is, ondanks de lage syndicalisatiegraad, 

bestaan ook hier strenge loonafspraken. De lagere loontevredenheid zou hier dan 

kunnen verklaard worden doordat Frankrijk de laatste jaren een meer intensief gebruik 

van externe (geen standaard contractvormen) en interne flexibiliteitsmaatregelen heeft 

gekend (Gazier, 2008). Beide flexibiliteitsvormen leiden tot meer loonflexibiliteit 

(interne flexibiliteit) en een reductie in arbeidskosten. Deze recente shift kan een reden 

zijn voor de lage loontevredenheid in Frankrijk. 

Wat betreft de institutionele variabelen die we hebben onderzocht, vertoont België een 

relatief hoge institutionele stabiliteit. De contractuele stabiliteit is hoog, met een hoog 

aantal aandeel vaste contracten en een relatief laag aandeel uitzendkrachten. Figuur 4 

toont deze stabiliteit nog eens verder aan. Ook wat betreft de loontevredenheid 

bevindt België zich boven het gemiddelde. Op basis van deze drie variabelen kunnen 

we stellen dat de relatief sterke geïnstitutionaliseerde sociale dialoog in België nog 

steeds blijkt te werken en in stand wordt gehouden.   

Figuur 4: Verdeling van types arbeidscontracten in België in 1995, 2000, 2005 en 2010. 

 
Bron: European working conditions survey, eigen bewerking 

4.3. Subjectieve individuele variabelen 

In deze sectie zullen we nagaan hoe de subjectieve individuele variabelen doorheen de 

tijd zijn geëvolueerd.  

De eerste variabele die we hierbij zullen bekijken is ‘werkdruk’. Deze variabele werd 

samengesteld door het gemiddelde te nemen van twee vragen in de EWCS. Deze 

vragen waren: ‘Houdt uw job … in”? (1) het werken aan hoge snelheid, (2) het werken 

naar strakke deadlines’. Respondenten konden antwoorden op een 7-punten schaal, 

gaande van nooit tot altijd. Deze variabele is later gespiegeld, zodat een hogere waarde 

betekent dat er meer werkdruk bestaat. We zouden kunnen verwachten dat in het 

algemeen de werkdruk toeneemt omwille van de recente financiële en economische 

crisis. Door deze crisis moet de productiviteit omhoog, wat een druk legt op de 

werknemers.  

Het is mogelijk dat een hoge syndicalisatiegraad en een hoge mate van 

ontslagbescherming (typisch voor CMEs) mediëren in de werkdruk door de mate van 
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onzekerheid zowel op het nationale niveau als op het bedrijfsniveau te verminderen. 

Dit zou een positief effect kunnen hebben op de motivatie van werknemers doordat de 

besluitvorming in het bedrijf zal gebaseerd zijn op consensus in plaats van op 

unilaterale beslissingen van het management. De syndicalisatiegraad verschilt sterk 

tussen de Scandinavische landen en België, en de andere landen. In alle landen, ook in 

de Scandinavische landen, is er een dalende trend in de syndicalisatiegraad. Enkel 

België vormt hierop de uitzondering. Het kan ook verwacht worden dat de werkdruk 

hoog is in de landen die gekenmerkt worden door de mogelijkheid voor voortdurende 

training en uitgebreide schoolsystemen, zoals het Verenigd Koninkrijk (LMEs).  

Figuur 5: Werkdruk 

 

Bron: European Working Conditions survey, eigen bewerking 

In België is een algemene stijging waar te nemen van de werkdruk. Op een schaal van 

1-7 lag deze in 1995 op 2.89 en in 2010 op 3.45. Ten opzichte van de andere landen is de 

werkdruk echter relatief laag, in 1995 bevond België zich samen met Luxemburg op het 

laagste niveau. In 2010 heeft België zich echter aangesloten bij Denemarken, het 

Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. 

In bijna alle landen is de werkdruk de voorbije 15 jaar gestegen. De enige uitzondering 

hierop betreft het Verenigd Koninkrijk en Nederland, waar de werkdruk de laatste 15 

jaar is afgenomen. Ook in Denemarken is tussen 2005 en 2010 een dalende trend 

zichtbaar in de werkdruk. De verwachting dat LMEs een grote werkdruk zouden 

kennen wordt niet bevestigd in de data. In 2005 en 2010 is het niveau van werkdruk in 

het Verenigd Koninkrijk lager dan het gemiddelde van de 8 landen. In Denemarken, 

Zweden en Denemarken (CMEs) ligt de werkdruk dan weer hoger dan het 

gemiddelde. Ook in Griekenland ligt de werkdruk hoog. De landen met de hoogste 

mate van werkdruk zijn Zweden, Duitsland en Griekenland.  

De tweede variabele die zich binnen deze groep situeert is ‘work-life balance’. Dit kan 

gedefinieerd worden als “het vermogen van individuen om succesvol het werk en het 

privéleven te combineren, zonder dat de druk van het ene, de tevredenheid over het 

andere ondermijnt” (Noon & Blyton, 2007). In de studies naar het work-life balance 
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worden vaak twee vormen van conflict gehanteerd, namelijk het family-to-work 

conflict’ (waarbij kenmerken van de huishoudelijke sfeer moeilijkheden veroorzaken in 

de werkgerelateerde sfeer) en het ‘work-to-family’ conflict (waarbij kenmerken van de 

job een negatieve invloed uitoefenen op de huishoudelijke sfeer). De vraag in het 

EWCS verwijst naar deze tweede soort van conflict. De vraag luidt: ‘In het algemeen, 

hoe goed passen uw werkuren bij de sociale verplichtingen die u heeft buiten het 

werk?’ Respondenten konden hierop antwoorden op een 4-punten schaal gaande van 

‘helemaal niet goed’ tot ‘heel goed’. Een hogere score op de variabele betekent een 

betere work-life balance.  

Wanneer welvaartregimes erop aandringen dat vrouwen zich fulltime (of parttime) 

tewerkstellen, maar daarbuiten ook staatsvoorzieningen (kinderopvang) voorzien en 

flexibele individuele regelingen kunnen treffen, zouden we kunnen verwachten dat de 

work-life balance beter is in de Scandinavische landen dan in de minder 

ondersteunende welvaartstaten en waar een sterker ‘mannelijk kostwinners’-beleid 

wordt gevoerd.  

Figuur 6: Work-life balance 

 
Bron: European Working Conditions Survey, eigen bewerking 

De work-life balance in België kent, net zoals in de meeste andere landen, een stabiel 

verloop. Verder is de work-life balance in België gemiddeld ten opzichte van die van 

de andere landen. De beste work-life balance kan gevonden worden in Denemarken. 

Zweden en Nederland bevinden zich echter, samen met Luxemburg, Duitsland, België 

het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, rond het gemiddelde. Griekenland vertoont een 

beduidend slechtere work-life balance. De hypothesen worden hiermee niet éénduidig 

bevestigd, er bestaat weinig variatie in de work-life balance tussen de verschillende 

landen. Later in dit rapport zal nagegaan worden hoe deze work-life balance kan 

beïnvloed worden.  

De werkbaarheid van de job (namelijk of men zichzelf in staat acht dezelfde job uit te 

voeren wanneer men 60 jaar is) is de derde subjectieve variabele. De subjectiviteit van 

deze variabele ligt in het feit dat de redenen hiervoor zeer verschillend kunnen zijn. In 

een volgende deel van dit rapport zal nagegaan worden wat hiervan de voornaamste 

oorzaken zijn, maar hier zal nagegaan worden welk percentage van de werknemers 
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zichzelf in staat acht om dezelfde job uit te voeren wanneer men 60 jaar is. De variabele 

bestond oorspronkelijk uit drie categorieën, namelijk ‘Ja, ik denk het wel’, ‘Nee, ik 

denk het niet’ en ‘Ik zou het niet willen’. Uiteindelijk is hieruit een dichotome variabele 

gecreëerd, zodat er twee groepen bestonden, namelijk de werknemers die dit wel 

zouden zien zitten en diegenen die dit niet dachten of zouden willen. De verwachting 

is hierbij dat in CMEs, waar meer geïnvesteerd zou worden in de werknemer met als 

bedoeling hem langer in het bedrijf te houden, de werknemers zich meer in staat 

achten dezelfde job uit te voeren wanneer men 60 is.  

Figuur 7: Werkbaarheid 

 

Bron: European Working Conditions Survey, eigen bewerking 

In België was in 1995 46.3%, in 2005 45.8% en in 2010 48.3% bereid dezelfde job uit te 

voeren op oudere leeftijd (60+). Dit is een stabiel verloop. Met dit percentage scoort 

België net iets lager dan gemiddeld. Dit gemiddelde ligt op respectievelijk 50.2%, 53.6% 

en 52.7%. Dit betekent dat in het algemeen slechts de helft van de werknemers (en in 

België zelfs minder dan de helft) zichzelf in staat achten dezelfde job uit te voeren op 

oudere leeftijd, ondanks de groeiende aandacht in de academische literatuur en het 

beleid, voor de kwaliteit van de arbeid. Later zal hier dieper op ingegaan worden. 

In het algemeen kent deze variabele dus ook een stabiel verloop in de meeste andere 

landen. In Nederland, Zweden en Duitsland stijgt het percentage tussen 2000 en 2005 

met van respectievelijk 58.8% naar 69.2%, van 50.2% naar 62%  en van 50.2% naar 

63.7%. De sterkste daling situeert zich in Griekenland van 41% naar 33.4% en in 

Luxemburg van 51.3% naar 43.6%. Tussen de landen is er een grote variatie in het 

aantal respondenten die aangeven dat ze dezelfde job nog willen doen wanneer ze 60 

jaar zijn. In 2005 is het hoogste percentage te vinden in Denemarken (58.8%) en het 

laagste percentage in Frankrijk (38%). In 2005 is het laagste percentage te vinden in 

Griekenland (33.4%) en het hoogste in Nederland (69.2%). De landen met het hoogste 

percentage (in alle jaren) zijn Denemarken, Zweden, Nederland, Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk. België bevindt zich in het midden, samen met Luxemburg. In 

Frankrijk en Griekenland is men het minst bereid actief te zijn op latere leeftijd in 

dezelfde job.   
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De volgende variabele is de jobonzekerheid. Hiermee wordt het aantal mensen bedoeld 

die aangeven dat ze hun job zouden kunnen verliezen in de volgende 6 maand. 

Antwoordcategorieën gingen hier op een 5-puntenschaal van ‘helemaal niet akkoord’ 

tot ‘helemaal akkoord’. Ook hier is de verwachting dat men in gecoördineerde 

markteconomieën, waar de vakbond sterk staat en waar een strengere 

ontslagsbescherming bestaat, werknemers minder zullen vrezen voor hun job. Deze 

variabele is ook heel erg interessant in het licht van de recente crisis. In onderzoek is 

aangegeven dat jobonzekerheid leidt tot een mindere jobtevredenheid, een minder 

goede betrokkenheid van de werknemer ten opzichte van zijn organisatie en het 

individuele welzijn (De Witte, 2005; Sverke et al, 2002). 

Figuur 8: Jobonzekerheid 

 

Bron: European Working Conditions Survey, eigen bewerking 

Uit figuur 8 blijkt dat in België, net zoals in de meeste andere landen, de 

jobonzekerheid stijgt. In 2010 is België na Griekenland, het land met de meeste 

jobonzekerheid. Dit wilt zeggen dat de crisis zich ook bij ons sterk laat voelen in de 

subjectieve zekerheid over de job die mensen voelen. 

De meeste andere landen kennen ook een stijgende trend voor deze variabele. Enkel in 

Duitsland daalt de jobonzekerheid. Dit kan te verklaren zijn doordat in Duitsland, 

onder andere als gevolg van de flexibilisering door de Hartz-hervormingen (2004), 

werkloosheid zich op een laag niveau bevindt. Als gevolg hiervan kent Duitsland ook 

de zogenaamde ‘mini-jobs’, die veel flexibiliteit bieden aan de bedrijven in Duitsland, 

en ook de jobzekerheid verhogen. Financiële zekerheid wordt door deze jobs echter 

niet geboden, veel werknemers moeten met deze regeling verschillende jobs 

combineren om rond te komen. Duitsland heeft zich als groot exportland ook relatief 

snel hersteld van de crisis, die andere landen veel sterker en langer heeft geraakt. Dit 

kan de afwijkende trend in jobonzekerheid mede verklaren. De grootste 

jobonzekerheid vinden we in Griekenland. Dit is te verklaren door de grote 

werkloosheid in Griekenland, die momenteel op 24.4% staat. De jeugdwerkloosheid 

bedraagt 55%. België is in 2010 het land met de tweede grootste gemiddelde 

jobonzekerheid. Hierna volgen Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zweden, Luxemburg 
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en het Verenigd Koninkrijk, die zeer dicht bij elkaar liggen wat betreft de 

jobonzekerheid. Denemarken heeft de laagste jobonzekerheid. Dit is op zich 

opmerkelijk, aangezien er weinig ontslagbescherming bestaat in Denemarken, doordat 

het flexicurity-systeem hier bestaat. Door dit systeem kunnen werknemers relatief 

gemakkelijk ontslagen en aangenomen worden, maar wordt de zekerheid voor de 

werknemers verzekerd door een actief arbeidsmarktbeleid en een sterk sociaal 

vangnet. Met andere woorden, er is een hoog verloop van werknemers in bedrijven in 

Denemarken, maar de werknemers worden opgevangen door een sterk sociaal vangnet 

en kunnen relatief snel een nieuwe job vinden door het actief arbeidsmarktbeleid. 

Figuur 9: Jobtevredenheid 

 

Bron: European Working Conditions Survey, eigen bewerking 

De laatste variabele binnen de groep van de subjectieve individuele variabelen is de  

jobtevredenheid. Dit is een subjectieve perceptie van werknemers over hun job. Het geeft 

aan hoe gelukkig men is in een job; goede jobs zijn aldus jobs waarbij de werknemer 

gelukkig is. Volgens de literatuur hangt dit samen met de autonomie die  men heeft, de 

zekerheid, de vaardigheden die men creëert en de mogelijkheden voor training. 

Wanneer men veel autonomie heeft, veel zekerheid, veel vaardigheden creëert en veel 

mogelijkheid heeft voor training zal de jobtevredenheid hoger zijn. Aangezien de 

institutionele productieregime theorie hierin de kenmerken van een CME ziet, zouden 

we kunnen verwachten dat de jobtevredenheid hoger is in CMEs dan in LMEs.  

De jobtevredenheid in België bevindt zich op het gemiddelde. In het algemeen is het 

vrij stabiel doorheen de voorbije tien jaar. In Denemarken is men over het algemeen het 

meest tevreden over zijn job. Ook in het Verenigd Koninkrijk kent men een hogere 

jobtevredenheid dan het gemiddelde in 2010. Zweden, Duitsland, Luxemburg, België 

en Nederland bevinden zich op het gemiddelde. In Frankrijk en Griekenland zijn de 

werknemers het minst gelukkig in hun job. Over het algemeen kent de variabele 

weinig variatie doorheen de tijd.  

Specifiek voor België vertellen de individuele, subjectieve variabelen een ander verhaal 

dan de stabiliteit van de institutionele variabelen. De werkdruk is in België relatief 
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minder groot dan in andere landen, maar toch is hier een stijgende trend waar te 

nemen. De typische VoC-typologie wordt hier niet in weerspiegeld. Scandinavische 

landen en Duitsland scoren hier relatief hoog terwijl de typische LME, het Verenigd 

Koninkrijk, een relatief lage werkdruk kent. De work-life balance kent in België een 

gemiddelde score. Behalve het feit dat Denemarken een gemiddeld hogere work-life 

balance kent, worden ook hier de algemene verwachtingen op basis van de 

typologieën niet bevestigd. De work-life balance in het Verenigd Koninkrijk hoger dan 

gemiddeld, die van Griekenland lager,en de overige landen kennen een gelijkaardige 

work-life balance. Wat betreft de houdbaarheid van het uitvoeren van de job (of men 

zichzelf in staat acht dezelfde job uit te voeren op oudere leeftijd) scoort België onder 

het gemiddelde. Ondanks de recentere aandacht voor de kwaliteit van de arbeid, lijkt 

dit niet gereflecteerd te worden. Minder dan de helft van de Belgische werknemers zou 

dezelfde job willen/kunnen uitvoeren op z’n 60ste. De jobonzekerheid is gestegen in 

veel landen als gevolg van de crisis, waaronder België. In 2010 kent alleen Griekenland 

een grotere jobonzekerheid dan België. De jobtevredenheid in België bevindt zich op 

een gemiddeld niveau, maar kent alsnog een dalende trend. Wat betreft de individuele 

subjectieve variabelen zien we aldus dat België gemiddelde (jobtevredenheid en work-

life balance) of minder goed (jobonzekerheid, zelfde job op 60 jaar). Wat betreft de 

werkdruk scoort België beter dan de andere landen, maar kent een stijgende trend. 

Hieruit blijkt dat de druk op de Belgische werknemers, ondanks de relatieve 

institutionele stabiliteit die zo kenmerkend is voor België, toch toeneemt.  

4.4. Arbeidsorganisatie 

Jobautonomie wijst op de mogelijk voor individuen om hun werk zelf te organiseren. 

Het doel hiervan is een voldoening met het werkleven, een betere motivatie en een 

grote betrokkenheid bij de organisatie. Jobautonomie is hier gemeten als de mate 

waarin werknemers de mogelijkheid hebben om (1) de volgorde van de taken, (2) de 

werkmethodes, (3) het werkritme te kiezen of te veranderen. Uit deze vraag werd een 

schaal gecreëerd, gaande van 0-3, waarbij een hogere score, meer autonomie betekent. 

De vraag naar de autonomie met betrekking tot de werktijd vraagt aan de respondenten  

hoe hun werkrooster wordt bepaald. Antwoordcategorieën zijn hier: ‘door het bedrijf 

en de organisatie en er zijn geen wijzigingen mogelijk’, ‘U kunt kiezen tussen 

verschillende vaste uurroosters bepaald door het bedrijf/organisatie zelf, ‘U kan uw 

werktijden binnen bepaalde grenzen zelf bepalen’ en ‘U bepaalt uw werkuren volledig 

zelf’. Hier werd een schaal gemaakt van 1-4, waarbij een hogere score staat voor een 

hogere autonomie met betrekking tot de werktijd.  

De gecoördineerde markteconomieën worden geassocieerd met hogere niveaus van 

individuele controle van de werknemer over zijn taken en dat de taken een grotere 

variëteit en mogelijkheid voor zelfontwikkeling bieden. Er is een algemeen aanvaarde 

veronderstelling dat de jobautonomie vooral gedetermineerd wordt door het 

technologische niveau en dat dit dus vergelijkbaar moet zijn tussen verschillende 

kapitalistische maatschappijen met vergelijkbare economische ontwikkeling (Kerr et al, 

1960). Maar studies hebben ook aangetoond dat werknemers die in gelijkaardige 

werksettings zitten, toch vallen onder verschillende vormen van manageriële controle 

(Gallie, 1978). Empirische studies tonen aan dat deze verschillen de bredere 

institutionele opdeling tussen LMEs en CMEs reflecteert. Frohlich & Pekrul (1996) 
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tonen dat het gebruik van de autonomie op het werk hoog is in de Scandinavische 

landen. Sterkte van de vakbonden en de politieke invloed van vakbonden zou de 

jobautonomie positief beïnvloeden. De representatie op de werkvloer van de vakbond 

zou kunnen mediëren in de strakke systemen van manageriële controle van de 

werkgever. Hierdoor zouden we kunnen verwachten dat in CMEs, of in landen waar 

vakbonden sterk institutioneel zijn ingebed en een effectieve representatie hebben op 

de werkvloer, de jobautonomie hoger zal zijn. 

Figuur 10: Jobautonomie 

 

Bron: European Working Conditions Survey, eigen bewerking 

De jobautonomie van België bevindt zich op een gemiddeld niveau en kent een stabiel 

verloop doorheen de tijd. De jobautonomie is, zoals verwacht, hoog in Denemarken, 

Zweden en Nederland. België bevindt zich, samen met het Verenigd Koninkrijk, 

Luxemburg, Duitsland en Frankrijk op het gemiddelde. De laagste jobautonomie is te 

vinden in Griekenland. Opvallend is dat de jobautonomie van Duitsland lager ligt dan 

deze van het Verenigd Koninkrijk, wat ingaat tegen de hypothese dat de jobautonomie 

in CMEs hoger is dan deze in de LMEs. De positie van Zweden en Denemarken 

bevestigt deze hypothese echter wel. Om meer nuance te brengen in de resultaten zou 

het interessant kunnen zijn deze resultaten op te delen naar sector en management-

traditie.  

Uit figuur 11 blijkt dat ook wat betreft de autonomie met betrekking tot de werktijd de 

Scandinavische landen (Denemarken en Zweden) en Nederland de kop trekken. De 

overige landen kennen een zeer gelijkaardig niveau en verloop van autonomie met 

betrekking tot de werktijd.  
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Figuur 11: Autonomie met betrekking tot de werktijd 

 

Bron: European Working Conditions Survey, eigen bewerking 

Teamwerk wordt gemeten aan de hand van de vraag ‘Ik werk in een groep of team dat 

gemeenschappelijke taken heeft en zijn eigen werk kan plannen’. Respondenten konden 

antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. Soskice (1999) argumenteert dat gecoördineerde 

markteconomieën zich eerder richten op specifieke vaardigheden en als gevolg ook 

meer teamwerk zullen gebruiken in hun organisaties. De resultaten van de analyses 

zijn te vinden in figuur 12.  

Figuur 12: Teamwerk 

 

Bron: European Working Conditions Survey, eigen bewerking 

In België werkte in 200 54.5% van de werknemers in een team. In 2005 was dit 54.8% en 

in 2010 62.2%. Met deze resultaten bevindt België zich in 2005 en 2010 op een 

gemiddelde positie, met respectievelijk 63.5%, 64.4% en 63.4%. Het Verenigd 

Koninkrijk, Denemarken, Zweden en Nederland bevinden zich in 2010 boven het 

gemiddelde. België, Luxemburg en Duitsland bevinden zich net onder het gemiddelde 

(rond de 60%) en in Griekenland en Frankrijk is 53.8% tewerkgesteld in een team. Deze 

resultaten volgen niet helemaal de resultaten van ‘jobautonomie’. Dit zouden we wel 
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verwachten wanneer we aannemen dat de bedoeling van teamwerk is dat er meer 

autonomie wordt doorgegeven naar de werknemers. De literatuur geeft echter aan dat 

er twee soorten teamwerk bestaan. De ene, die meer gericht is op een grotere 

autonomie voor de werknemers, zou een fundamentelere reorganisatie inhouden dan 

de anderen, die minder effectieve verandering in de organisatie zal teweeg brengen(cfr 

Lean production systems Japan) (Bacon & Blyton, 2000). Om dit verder te onderzoeken 

is gebruik gemaakt van een aantal vragen die enkel in de 2010-wave van de EWCS 

zaten. Hier werd gevraagd of men in een team werkte dat zelf over de taakverdeling 

besliste, of men in een team werkt dat zelf over het hoofd van het team besliste en of 

men autonomie had over het werkschema van het team. Hierdoor kan de mate van 

autonomie worden nagegaan die men effectief bezit in een team. Tabel 2 toont in de 

tweede kolom (‘percentage team’) het percentage van de werknemers die zegt in een 

team te werken in 2010. De volgende drie kolommen geven aan welk percentage 

hiervan (dus van de mensen die zeggen in een team te werken) autonomie hebben 

binnen het team over de taakverdeling, het teamhoofd en het tijdsschema.  

Tabel 2: Autonomie binnen teamwerk  

Land Percentage in 

team 

Autonomie 

taakverdeling 

Autonomie  

teamhoofd 

Autonomie 

tijdsschema 

België 62.2 0.51 0.23 0.42 

Denemarken 69.2 0.84 0.34 0.59 

Duitsland 60.8 0.59 0.21 0.39 

Griekenland 53.8 0.31 0.19 0.31 

Frankrijk 53.9 0.44 0.24 0.40 

Luxemburg 58.3 0.53 0.34 0.52 

Nederland 67.9 0.63 0.21 0.40 

Zweden 75.5 0.75 0.42 0.53 

Verenigd Koninkrijk 68.8 0.51 0.29 0.39 

Bron: European Working Conditions Survey 2010, eigen bewerking 

Het hoogste percentage teamwork kan gevonden worden in Zweden, Denemarken en 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De autonomie binnen het teamwerk in de 

Scandinavische landen is beduidend hoger dan in Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk. De groep België, Luxemburg en Duitsland hebben op hun beurt 

gelijkaardige cijfers wat betreft het teamwerk. Ook de autonomie die binnen het team 

heerst is gelijkaardig voor de drie landen met iets meer dan 50% die autonomie hebben 

over de autonomie van de taakverdeling, rond een kwart van de teamwerkers die 

stellen autonomie te hebben over het teamhoofd en 40 tot 50% stelt autonomie te 

hebben over het tijdsschema. De landen met het laagste aandeel teamwork, 

Griekenland en Frankrijk, zijn ook de landen waar het laagste percentage van de 

werknemers die in team werken autonoom zijn.  

Uit deze tabel blijkt dat het niet éénduidig is dat CMEs meer in teamverband zouden 

werken dan LMEs. Wat betreft het aandeel van de werknemers dat in team werkt, 

bevindt het Verenigd Koninkrijk (typisch LME) zich op dezelfde hoogte als de 

Scandinavisch landen. Wat betreft de autonomie binnen het teamwork, scoren de 

Scandinavische landen beter dan het Verenigd Koninkrijk. Deze laatste scoort wat 

betreft de hoeveelheid teamwork en de autonomie binnen het teamwerk echter nog 

steeds beter dan België, Luxemburg en Duitsland, die ook worden beschouwd als 



27 
 

gecoördineerde markteconomieën. Frankrijk en Griekenland bevinden zich zowel wat 

betreft de hoeveelheid teamwerk als wat betreft de autonomie binnen het team op een 

lager niveau dan de andere landen.  

De volgende variabelen zijn ‘gezondheidsproblemen’. Veiligheid en gezondheid is altijd 

één van de belangrijkste aspecten geweest waar de vakbonden traditioneel op hebben 

ingezet. Zo ijveren Belgische vakbonden voor een degelijk sociaal overleg over 

veiligheid op het werk, ze zetelen in de Comités voor Preventie en Bescherming op het 

werk, ze ijveren voor een sterke inspectie voor de toepassing van de 

veiligheidswetgeving en burgerlijke aansprakelijkheid van werkgevers bij herhaalde 

ongevallen. We zouden dus kunnen verwachten dat sterke vakbonden een effect zullen 

hebben op de gezondheidsproblemen van werknemers. We kunnen dus verwachten 

dat in CMEs, waar sociaal overleg, en aldus vakbonden, sterker staan, minder 

gezondheidsproblemen omwille van het werk bestaan. 

De variabele is samengesteld door het aantal gezondheidsproblemen van de 

werknemers bij elkaar op te tellen. De volgende vraag werd gesteld aan de 

respondenten: ‘Heeft u gedurende de laatste 12 maanden last gehad van de volgende 

gezondheidsproblemen?’ Hierbij werd gevraag naar gehoorproblemen, 

huidproblemen, hoofdpijn, maagproblemen, ademhalingsproblemen, hartproblemen, 

letsels, depressie, vermoeidheid en slaapproblemen. Hierdoor werd een schaal 

gecreëerd gaande van 0-10, waarbij een hogere score staat voor meer 

gezondheidsproblemen. Data waren beschikbaar voor 2005 en 2010. Figuur 13 geeft de 

resultaten. 

Figuur 13: Gezondheidsproblemen 

 

Bron: European Working Conditions Survey, eigen bewerking 

Het aantal gezondheidsproblemen is in België gedaald van 3.1 naar 2.04 op een schaal 

van 0-10. Zoals uit de figuur blijkt is het aantal gezondheidsproblemen ook in de 

andere landen gedaald. Gemiddeld ging het van 3.11 naar 1.91. De landen waar 

desalniettemin de meeste gezondheidsproblemen te vinden zijn, zijn Frankrijk, 

Griekenland en Luxemburg. België bevindt zich samen met Duitsland en Zweden op 

een gemiddeld niveau wat betreft het aantal gezondheidsproblemen. De landen waar 
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respondenten aangeven het minst last te hebben van gezondheidsproblemen zijn het 

Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Het verschil met het gemiddeld aantal is echter 

niet groot.  

De taakcomplexiteit verwijst naar de mate van complexiteit van de taken. Hiermee 

wordt meer specifiek de jobinhoud bedoeld en de bijbehorende ‘jobrol’. Kenmerken die 

de werknemer zelf aan zijn job toekent worden hier ook ingerekend. Als er een verschil 

bestaat tussen LMEs en CMEs wat betreft de taakcomplexiteit zouden we kunnen 

verwachten dat CMEs een grotere taakcomplexiteit kennen, in het licht van de grotere 

marge voor zelfontwikkeling. De variabele is samengesteld door vier vragen uit de 

EWCS. De vraag luidt: ‘Houdt in het algemeen uw belangrijkste betaalde job … in?’ (1) 

het beoordelen van de kwaliteit van je eigen job, (2) complexe taken, (3) het leren van 

nieuwe dingen en (4) het oplossen van onvoorziene problemen.  Respondenten konden 

een score halen tussen 0 en 4, waarbij een hogere score duidt op een grotere 

taakcomplexiteit. 

Figuur 14: Taakcomplexiteit 

 

Bron: European Working Conditions Survey, eigen bewerking 

Taakcomplexiteit kent in België een stabiel verloop. Ten opzichte van andere landen is 

de taakcomplexiteit ongeveer gemiddeld. De gemiddelde taakcomplexiteit ligt op 2.98 

in 1995 en op 2.93 in 2010. De landen met een hogere mate van taakcomplexiteit zijn 

Denemarken, Zweden en Nederland. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg 

en België bevinden zich op een gemiddeld niveau van taakcomplexiteit. De 

taakcomplexiteit in Griekenland bevindt zich op een beduidend lager niveau.  

De literatuur rond kwaliteit van de arbeid schenkt veel aandacht aan de 

organisatievariabelen. Vakbonden hebben traditioneel ingezet op loonsvoorwaarden 

en veiligheid en gezondheid op het werk. Zoals we daarjuist reeds aantoonden is de 

loonstevredenheid relatief hoog in België. Ook wat betreft de gezondheidsproblemen 

verhoudt België zich goed ten opzichte van de andere landen en kent het een dalende 

trend. De andere variabelen binnen de groep van arbeidsorganisatie variabelen zoals 

jobautonomie, autonomie mbt de werktijd, teamwerk en taakcomplexiteit kennen een 

zeer stabiel verloop. Dit is opmerkelijk, aangezien we zouden verwachten dat door de 

recente aandacht voor de een nieuwe manier van organiseren en de kwaliteit van de 
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arbeid, die sterk de nadruk legt op bijvoorbeeld jobautonomie, deze toch niet lijkt toe 

te nemen doorheen de jaren. België bevindt zich op een gemiddeld niveau wat betreft 

deze variabelen. 

Ondanks de groeiende aandacht in de literatuur en het beleid voor de kwaliteit van de 

arbeid, zien we dat in de realiteit hier maar weinig evolutie in bestaat. Tegelijkertijd 

wordt de druk op de Belgische werknemers groter (evolutie subjectieve individuele 

variabelen). In de volgende sectie zal nagegaan worden of het van belang is meer in te 

zetten op deze organisatievariabelen (en aldus op de kwaliteit van de arbeid) om de 

houdbaarheid van de job en de work-life balance van werknemers te garanderen. 

Hiervoor zal een regressie worden uitgevoerd.  

4.5. Regressie 

Om verder na te gaan wat de invloed is van de verschillende groepen van variabelen is 

ervoor gekozen te focussen op variabelen die behoren tot de ‘subjectieve individuele 

variabelen’, namelijk de werkbaarheid van de job en de work-life balance. De 

werkbaarheid van de job is gekozen door zijn actueel karakter. Door de vergrijzing en 

ontgroening wordt de druk op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid groter, waarbij 

het van belang is om te focussen om mensen langer op de arbeidsmarkt te houden. 

Hierdoor is het belangrijk dat men op oudere leeftijd langer actief blijft. Veel 

arbeidsregelingen zijn echter niet gericht op deze oudere werknemers. Om na te gaan 

wat een invloed heeft op de werkbaarheid van een job (denkt u dat u dezelfde job zou 

kunnen uitvoeren die u nu doet wanneer u 60 jaar bent?) is een logistische regressie 

uitgevoerd waarbij deze vraag de afhankelijke variabele is, en de andere besproken 

variabelen de onafhankelijke. Bij deze onafhankelijk variabelen zijn nog enkele 

controlevariabelen ingevoerd. Zo werd geslacht, leeftijd, sector (Nace) en 

beroepscategorie (Isco) mee opgenomen in de analyse. Voor sector is de ‘industrie’ 

gekozen als referentiecategorie en voor beroepscategorie de ‘productiearbeiders en 

machine operatoren’. Voor deze regressie is gebruik gemaakt van data uit EWCS 2005 

en EWCS 2010. Andere waves zijn hier niet gebruikt omdat sommige variabelen niet 

bestaan in deze jaren. Hierdoor zouden deze cases sowieso uit de regressies worden 

gehaald. De resultaten van de regressie zijn te vinden in tabel 3. 
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Tabel 3: Logistische regressie op de werkbaarheid 

Variabele Coëfficiënt Significantie 

Intercept -4.2792 *** 

CONTROLEVARIABELEN 

Leeftijd 0.0448 *** 

Geslacht (0=vrouw, 1=man) 0.1145 ** 

Isco1: Wetgevers, hogere 

ambtenaren en managers 

0.1807  

Isco2: Professionals 0.4614 *** 

Isco3: Technici en 

vakspecialisten 

0.3186 *** 

Isco4: Bedienden 0.6029 *** 

Isco5: Dienstverlenend 

personeel, winkelbedienden, 

verkopers en marktkramers 

-0.0679  

Isco6: Landbouwers en vissers -0.7082 ** 

Isco7: Ambachtelijke en 

verwante beroepen 

-0.3586 *** 

Isco9: Elementaire beroepen -0.4451 *** 

Nace1: Landbouw, jagen, 

bosbouw en visserij 

0.3297  

Nace3: Diensten (geen publieke 

administratie 

-0.0018  

Nace4: Publieke administratie, 

defensie 

-0.0385  

Nace5: Andere diensten -0.1205 * 

INSTITUTIONELE VARIABELEN 

Loontevredenheid 0.0885 *** 

SUBJECTIEVE INDIVIDUELE VARIABELEN 

Werkdruk -0.0731 *** 

Work-life balance 0.1905 *** 

Jobonzekerheid 0.0007  

Jobtevredenheid 0.6381 *** 

ARBEIDSORGANISATIE 

Jobautonomie 0.0570 ** 

Autonomie mbt de werktijd 0.0945 *** 

Teamwork -0.0266  

Gezondheidsproblemen -0.1776 *** 

Taakcomplexiteit 0.0798 *** 

***significant op α=0.0001, **significant op α=0.01, *significant op α=0.05 

Globaal is de vaststelling dat de werkbaarheid van de job afhankelijk van is van enkele 

persoonlijke kenmerken, zoals geslacht (mannen zijn vaker bereid om op 60+ nog te 

werken dan vrouwen), en leeftijd (oudere mensen zijn meer bereid nog te werken op 

oudere leeftijd). Daarnaast is de subjectieve beleving van het werk van significante 

invloed. Een goede work-life balance blijkt voor veel werknemers een voorwaarde om 

op oudere leeftijd in dezelfde job aan de slag te blijven. Interessante loonvoorwaarden 

werken evenzeer motiverend. Het gevoel sterke werkdruk te ondergaan is daarentegen 

sterk demotiverend. Een hoge werkdruk gaat moeilijk samen met het vooruitzicht nog 

te moeten werken op oudere leeftijd. Werknemers die over het algemeen tevreden zijn 

over hun job, hebben aldus een grotere kans om zichzelf nog in staat te zien dezelfde 

job uit te voeren op latere leeftijd. 
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Bovenop individuele factoren (leeftijd, geslacht) en de regeling van de 

arbeidsvoorwaarden (jobtevredenheid, work-life balance, werkdruk), tonen de 

analyses nog een onafhankelijk effect van de arbeidsinhoud. De bereidheid om langer 

te werken in een bepaalde job is meer bepaald in grote mate afhankelijk van het 

beroep. Bij professionals, technische experten en management beroepen is een grotere 

bereidheid terug te vinden om voorbij de leeftijd van 60 jaar aan de slag te blijven dan 

bij productiearbeiders en machine operatoren. Bedienden zijn globaal ook vaker bereid 

om na 60 nog te werken in hun huidige job dan arbeiders in productieorganisaties. Dit 

effect van beroepsgroep is wellicht meer dan louter het resultaat van een soort 

groepscultuur of arbeidsethos. Waarschijnlijk heeft het meer te maken met een variatie 

van de mate waarin werk belastend is naargelang de beroepsgroep. Een indicatie van 

zo’n effect van de arbeidsorganisatie is dat er onafhankelijk van alle voorgaande 

factoren nog steeds een significant causaal effect is van een aantal 

organisatievariabelen. Minder gezondheidsproblemen, waar de vakbonden 

traditioneel op inzetten, heeft een positief effect op de wil om dezelfde job uit te voeren 

op latere leeftijd. Maar ook andere organisatievariabelen hebben een invloed.  

Alleen teamwerk blijkt niet van significante aard te zijn, maar dit komt doordat wordt 

gecontroleerd voor jobautonomie en taakcomplexiteit. Wanneer deze twee variabelen 

uit de regressie worden gehaald, heeft teamwerk een positieve invloed op de 

afhankelijke variabele. Taakcomplexiteit, jobautonomie en autonomie met betrekking 

tot de werktijd hebben een positieve invloed op de wil om actief te blijven op oudere 

leeftijd. Met andere woorden, gecontroleerd voor beroepsgroep, geslacht, gezondheid, 

of arbeidsvoorwaarden, is er nog steeds een effect van de wijze waarop werk 

georganiseerd wordt op de bereidheid om voorbij 60 jaar nog aan de slag te blijven. 

Bijvoorbeeld: ook al hebben we het over een werknemer die een operator is in die 

industrie, die een slecht werk-privé balans heeft, die veel werkdruk ondervindt en die 

niet tevreden is over de verloning, dan nog zien we dat job autonomie en een 

uitdagend takenpakket maakt dat de bereidheid om na de leeftijd 60 jaar te werken 

relatief groter is.  

Een tweede variabele die bekeken wordt is de work-life balance. Deze is belangrijk 

omwille van twee redenen. Ten eerste kan van de hedendaagse werknemer niet meer 

verwacht worden dat hij of zij zijn werk en privéleven perfect gescheiden kan houden. 

Steeds meer raken de twee levenssferen met elkaar verweven. Vakbonden, en op een 

lager niveau de organisaties, moeten hier in hun beleid op inspelen door de juiste 

instrumenten aan te wenden. Hiervoor is het aangewezen na te gaan welke middelen 

een betere work-life balance garanderen. Een tweede reden voor het belang van het 

onderzoeken van de work-life balance is dat deze sterk verweven is met de 

welvaartstaten. Dit blijkt uit de literatuur, waar wordt gesteld dat een model dat sterk 

het tweeverdienersmodel stimuleert door onder meer kinderopvang te voorzien, vaak 

een betere work-life balance als gevolg heeft voor zijn werknemers, dan een 

welvaartsmodel waar in het beleid nog altijd van het mannelijk kostwinnersmodel 

wordt uitgegaan. Ook uit onze data blijkt dat er verschillen zijn in de work-life balance 

tussen de verschillende landen waarbij deze van Denemarken hoger ligt dan die in 

andere landen. Tabel 4 geeft de resultaten weer van de multivariate regressie waarbij 

work-life balance de onafhankelijke variabele is, en de drie eerder besproken groepen, 

de onafhankelijke variabelen. 
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Tabel 4: Multivariate regressie op work-life balance 

Variabele Coëfficiënt Significantie 

Intercept -1.01388 *** 

CONTROLEVARIABELEN 

Leeftijd 0.02662 *** 

Geslacht (0=vrouw, 1=man) -0.06288 *** 

Isco1: Wetgevers, hogere 

ambtenaren en managers 

-0.00337  

Isco2: Professionals 0.05389 *** 

Isco3: Technici en vakspecialisten 0.05443 *** 

Isco4: Bedienden 0.08080 *** 

Isco5: Dienstverlenend 

personeel, winkelbedienden, 

verkopers en marktkramers 

0.02858 * 

Isco6: Landbouwers en vissers 0.01812 * 

Isco7: Ambachtelijke en 

verwante beroepen 

0.08504 *** 

Isco9: Elementaire beroepen 0.10214 *** 

Isco10: Leger -0.00190  

Nace1: Landbouw, jagen, 

bosbouw en visserij 

-0.00766  

Nace3: Diensten (geen publieke 

administratie 

-0.05627 *** 

Nace4: Publieke administratie, 

defensie 

0.00597  

Nace5: Andere diensten -0.01613  

INSTITUTIONELE VARIABELEN 

Loontevredenheid 0.05116 *** 

SUBJECTIEVE INDIVIDUELE VARIABELEN 

Werkdruk -0.09427 *** 

Werkbaarheid job 0.06607 *** 

Jobonzekerheid -0.02852 ** 

Jobtevredenheid 0.29508 *** 

ARBEIDSORGANISATIE 

Jobautonomie 0.05931 *** 

Autonomie mbt de werktijd 0.04031 *** 

Teamwork -0.00345  

Gezondheidsproblemen -0.10617 *** 

Taakcomplexiteit -0.01948 * 

***significant op α=0.0001, **significant op α=0.01, *significant op α=0.05 

Net zoals de houdbaarheid van de job, wordt de work-life balance beïnvloed door 

persoonlijke kenmerken zoals geslacht en leeftijd. Vrouwen hebben een betere work-

life balance dan mannen, en die van ouderen is beter dan die van jongeren. Ook de 

tevredenheid die men heeft over het loon is van belang, werknemers die meer tevreden 

zijn over hun loon hebben een betere work-life balance. De subjectieve beleving van de 

job heeft ook zijn invloed op de work-life balance. Mensen met minder werkdruk, met 

minder jobonzekerheid, een grotere subjectieve werkbaarheid van de job en een hogere 

jobtevredenheid, hebben over het algemeen een betere work-life balance.  Net zoals bij 
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de werkbaarheid van de job, blijkt ook de beroepscategorie waarin men zich bevindt. 

Zo hebben professionals, technici en vakspecialisten, bedienden, ambachtelijke 

beroepen en elementaire beroepen, een betere work-life balance dan 

productiearbeiders en machine operatoren. Meer in het algemeen kennen diensten een 

betere work-life balance dan de arbeiders.  

Veel van deze variatie in de beroepsgroepen kan, net zoals bij de werkbaarheid van de 

job, te maken hebben met de manier waarop de arbeid georganiseerd is. Zo hebben 

werknemers, gecontroleerd voor beroepsgroep en sector, over het algemeen een betere 

work-life balance wanneer ze meer jobautonomie hebben, meer autonomie met 

betrekking tot de werktijd, minder gezondheidsproblemen en minder 

taakcomplexiteit.  

5. Discussie 

Uit de resultaten komen drie belangrijke punten naar voor. Wat België betreft zien we 

eerst en vooral dat de institutionele stabiliteit wordt weerspiegeld in de variabelen die 

beschouwd worden als een rechtstreeks gevolg ervan. Er is een hoge mate van vaste 

contracten, een relatief laag aandeel uitzendkrachten en de loontevredenheid ligt 

relatief hoog. Wat betreft de individuele subjectieve variabelen neemt de druk op de 

Belgische werknemer echter toe, of ligt ze al relatief hoog. De jobonzekerheid is 

gestegen en bevindt zich op een relatief hoog niveau. België kent wel een lage 

werkdruk in vergelijking met andere landen, maar tegelijkertijd neemt deze wel toe. 

Wat betreft work-life balance en jobtevredenheid bevinden Belgische werknemers zich 

op het gemiddelde. Wanneer er echter wordt gekeken naar de variabelen die 

betrekking hebben op de arbeidsorganisatie, zien we dat hier weinig variatie bestaat 

over de jaren heen, ondanks de groeiende aandacht hiervoor. Een reden hiervoor zou 

kunnen zijn dat deze data vanuit het perspectief van de werknemers zijn gemeten. Dit 

zou kunnen wijzen op een discrepantie tussen wat werkgevers menen te 

implementeren (bijvoorbeeld meet jobautonomie, teamwerk…) en wat de perceptie is 

van de werknemers over deze maatregelen. 

Ten tweede blijkt dat organisatievariabelen, wanneer ze positief worden gepercipieerd 

door de werknemers, wel degelijk een invloed hebben over het subjectieve gevoel dat 

werknemers hebben bij hun werk. Meer jobautonomie heeft een positieve invloed op 

zowel de houdbaarheid van de job, als op de work-life balance. Nochtans zien we op 

de arbeidsorganisatie variabelen weinig of geen evolutie doorheen de tijd. Hoewel in 

het nieuwe managementdenken hier veel aandacht aan wordt besteed, is de effectieve 

implementatie ervan dus nog niet zo ver gevorderd als men zou kunnen verwachten. 

Dit zien we ook in de resultaten van het teamwerk. Hoewel in België 62% van de 

werknemers zegt in een team te werken, zegt minder dan de helft hiervan ook 

effectieve autonomie te bezitten. Het is nochtans deze autonomie, en niet het teamwerk 

op zich, die de positieve invloed op de houdbaarheid van de job en de work-life 

balance. Wanneer deze nieuwe manier van organiseren wordt ingevoerd in de 

onderneming, moet dus worden gekeken wat dit effectief betekent voor de 

werknemers’ houdbaarheid van de job en work-life balance. De vakbonden moeten 

erkennen dat de scheiding tussen het werkleven en het privéleven vervaagt en dat 

organisaties hierop moeten inspelen met effectieve methoden en beleid. Hier kunnen 
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vakbonden op de werkvloer een rol spelen, door de strenge opvolging van de 

implementatie van het nieuwe beleid. 

Ten derde blijkt dat er nog steeds verschillen zijn tussen landen. Hoewel deze niet 

altijd de welvaarts- en productieregime typologieën volgen zoals wij ze kennen, blijken 

de verschillen tussen de landen toch opmerkelijk. Wat wordt verwacht van de 

Scandinavische landen, wordt meestal wel bevestigd door Denemarken, die op alle 

variabelen goed scoort, maar wat betreft Zweden zijn de resultaten minder éénduidig. 

Zo kent Zweden een hoge werkdruk en een relatief lage jobtevredenheid en 

loontevredenheid. Ook Duitsland, traditioneel beschouwd als een CME, heeft te maken 

met weinig jobautonomie, een relatief hoge werkdruk, een dalende loontevredenheid 

en relatief veel uitzendwerk. Bovendien heeft ook het Verenigd Koninkrijk, het 

prototype van de LME, enkele opmerkelijke kenmerken. Zo wordt het gekenmerkt 

door weinig uitzendwerk, een betere loontevredenheid dan Zweden, een relatief lage 

werkdruk, jobonzekerheid die zich op hetzelfde niveau bevindt als dat van Zweden en 

Duitsland, relatief veel teamwerk en een hoge jobtevredenheid. Zoals eerder al 

aangegeven moet er opgelet worden met de vergelijking tussen landen wat betreft 

deze variabelen, aangezien de standaarden tussen de landen kunnen verschillen. Zo 

kan een grote jobonzekerheid in Groot-Brittanië iets anders betekenen dan een veel 

jobonzekerheid in Duitsland, aangezien Groot-Brittanië al veel langer het 

gedecentraliseerde systeem van industriële relaties kent. Toch kunnen we stellen dat 

de veranderingen die zich in de industriële relaties afspelen, met name de toenemende 

decentralisering, zich verder reflecteert in een ‘divergentie’ van de 

arbeidsvoorwaarden. Landen verschillen nog steeds met betrekking tot de 

arbeidsvoorwaarden, maar volgen hierbij niet per sé de institutionele verschillen zoals 

deze volgens de klassieke typologieën worden voorgesteld. Om dit verder te 

onderzoeken, is het aangewezen de invloed te onderzoeken van aparte institutionele 

variabelen, zoals de syndicalisatiegraad, de reikwijdte van de collectieve 

onderhandelingen, het belangrijkste niveau van de collectieve onderhandelingen, de 

vrouwelijke tewerkstelling en de sociale uitgaven als een percentage van het BBP. 

Hierbij moeten dus niet alleen de systemen van industriële relaties in kaart worden 

gebracht, maar ook de welvaartsystemen. Deze zijn van belang om sociale zekerheid te 

creëren voor de werknemers, die te maken krijgen met meer flexibiliteit. Dit is in het 

bijzonder belangrijk voor de atypische werknemers, die in veel landen veel flexibiliteit 

bieden, maar weinig zekerheid terugkrijgen. Welvaartssystemen zouden hier kunnen 

mediëren. 

Via een multilevel analyse kan nagegaan worden wat de invloed is van deze macro-

variabele, zowel op het vlak van industriële relaties, als op het vlak van 

welvaartsystemen, op onze individuele arbeidsvoorwaarden uit de EWCS. De 

verandering in deze institutionele variabelen kan op deze manier ook mee in rekening 

genomen worden.  
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