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Inleiding
Deze nota bespreekt de resultaten van de werkbaarheidsmonitor met betrekking tot ongewenst gedrag op het werk. We gaan na of ongewenst gedrag in 2007 al dan niet toegenomen
is in vergelijking met 2004. We kijken welke verschillen er in 2007 zijn voor de deelpopulaties
en gaan na welke samenhang er is met psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk en
werk-privé-balans.
Het is niet onze bedoeling de hele problematiek in deze nota uit te klaren. Wij willen met deze
nota enkel illustratief materiaal uit de werkbaarheidsmonitor ter beschikking stellen aan de
geïnteresseerde lezer.
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1. Ongewenst gedrag op het werk 2004 -2007
In de werkbaarheidsenquête wordt volgende vraag gesteld over ongewenst gedrag:
‘Hoe dikwijls had u in de afgelopen 12 maanden op het werk te maken met..?
- Lichamelijk geweld?
- Ongewenst seksueel gedrag?
- Pesten?
Bij elk van de drie items wordt de respondent gevraagd één van de volgende antwoordcategorieën aan te kruisen: altijd – vaak – soms – nooit.
Voor het rapporteren van de resultaten worden de antwoordrubrieken herleid tot volgende drie:
Frequent (= altijd, vaak) – sporadisch (= soms) – nooit.
We spreken in deze nota over een ‘confrontatie’ met ongewenst gedrag wanneer de respondent aangeeft dat zij/hij frequent (altijd, vaak) of sporadisch (soms) te maken had met ongewenst gedrag op het werk.

1.1. Lichamelijk geweld 2004 - 2007
In 2007 is de groep die geconfronteerd werd met lichamelijk geweld op het werk significant
toegenomen van 5,4% tot 7,3%.
Tabel 1:

Lichamelijk geweld op het werk 2004 2007

Chi² = 30,71; p=0,000
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1.2. Ongewenst seksueel gedrag 2004 – 2007
In 2007 is de groep die geconfronteerd werd met ongewenst seksueel gedrag op het werk
significant toegenomen van 2,1% tot 2,6%.

Tabel 2:

Ongewenst seksueel gedrag op het werk 2004 -2007

Chi²=7,58; p=0,023

1.3. Pesten op het werk 2004 -2007
In 2007 is de omvang van de groep die geconfronteerd werd met pestgedrag op het werk niet
significant gewijzigd. In 2004 ging het om 14,4%, in 2007 om 14,8%.

Tabel 3:

Pesten op het werk 2004 -2007

Chi²=4,417; p=0,110

Samengevat kunnen we stellen dat de confrontatie met pestgedrag op het werk geen sigificante wijzigingen vertoont (14,4% in 2004, 14,8% in 2007) en dat meer werknemers geconfronteerd werden met lichamelijk geweld (2,4% in 2004, 7,3% in 2007) en/of seksueel ongewenst
gedrag (2,1% in 2004 en 2,6% in 2007).
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1.4. Ongewenst gedrag op het werk, verschillen naar geslacht, leeftijd en beroepsgroep, 2004 -2007
1.4.1

Lichamelijk geweld op het werk, verschillen tussen deelgroepen, 2004-2007

De toename van de confrontatie met lichamelijk geweld is significant zowel bij mannen als bij
vrouwen. Ook in de leeftijdsgroepen 25-49 en 50+ wordt een signicficante toename opgetekend. Naar beroepsgroepen beschouwd is de toename enkel significant bij werknemers met
een zorg- of onderwijsfunctie.
Tabel 4:

Lichamelijk geweld op het werk naar geslacht, 2004 -2007

Vrouw: Chi²= 16,261; p=0,000; man: Chi²= 11,018; p=0,004

Tabel 5:

Lichamelijk geweld op het werk naar leeftijd, 2004 -2007

16-24: ns ; 25-49: Chi²=18,903; p=0,000;
50+: Chi²=9,144; p=0,010
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Tabel 6:

Lichamelijk geweld op het werk naar beroepsgroep 2004 -2007

Zorgfunctie, onderwijs: Chi²=19,165; p=0,000 ; andere beroepsgroepen: ns

1.4.2

Ongewenst seksueel gedrag op het werk, verschillen tussen
deelgroepen, 2004-2007

Voor de confrontatie met seksueel ongewenst gedrag zijn er binnen de beschouwde deelgroepen geen significante verschillen tussen 2004 en 2007.
Tabel 7:

Seksueel ongewenst gedrag op het werk naar geslacht, 2004 -2007

Vrouw: ns ; man: ns
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Tabel 8:

Seksueel ongewenst gedrag op het werk naar leeftijd, 2004 -2007

16-24; 25-49; 50+: ns

Tabel 9:

Seksueel ongewenst gedrag op het werk naar beroepsgroep, 2004 -2007

Voor geen enkele beroepsgroep is het verschil 2004-2007 significant
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1.4.3

Pesten op het werk, verschillen tussen deelgroepen, 20042007

Voor de confrontatie met pestgedrag op het werk wordt een significante toename opgetekend
tussen 2004 en 2007 binnen de leeftijdsgroep 16-24 en bij werknemers met een zorg- of onderwijsfunctie.

Tabel 10:

Pesten op het werk naar geslacht, 2004 -2007

vrouw: ns ; man: ns
Tabel 11:

Pesten op het werk naar leeftijd, 2004 -2007

16-24: Chi²=11,252; p=0,004; 25-49 en 50+ : ns
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Tabel 12:

Pesten op het werk naar beroepsgroep, 2004 -2007

Zorg/onderwijsfunctie : Chi²=8,059; p=0,018 ; andere beroepsgroepen: ns

2. Ongewenst gedrag op het werk bij mannen en
vrouwen, 2007
2.1. Lichamelijk geweld op het werk, 2007
Verhoudingsgewijs werden meer vrouwen (8,2%) dan mannen (6,3%) geconfronteerd met
lichamelijk geweld op het werk.
Tabel 13:

Lichamelijk geweld naar geslacht, 2007

Chi²=14,567; p=0,000
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2.2. Ongewenst seksueel gedrag naar geslacht, 2007
Verhoudingsgewijs werden meer vrouwen (4%) dan mannen (1,2%) geconfronteerd met ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Tabel 14:

Ongewenst seksueel gedrag naar geslacht, 2007

Chi²=77,573; p=0,000

2.3. Pesten op het werk naar geslacht, 2007
Het aandeel mannen en vrouwen dat op het werk met pestgedrag geconfronteerd werd, is
even groot, namelijk 14,8%.

Tabel 15:

Pesten op het werk naar geslacht, 2007

Chi²=0,282; p=0,869
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3. Ongewenst gedrag op het werk naar leeftijd,
2007
3.1. Leeftijd en lichamelijk geweld, 2007
In de jongere leeftijdsgroepen zijn er verhoudingsgewijs meer werknemers die geconfronteerd
werden met lichamelijk geweld dan in de oudere leeftijdsgroepen.
Tabel 16:

Leeftijd en lichamelijk geweld, 2007

Chi²=17,763; p=0,023

3.2. Leeftijd en ongewenst seksueel gedrag op het werk,
2007
In de jongste leeftijdsgroep zijn er verhoudingsgewijs meer werknemers die geconfronteerd
werden met seksueel ongewenst gedrag dan in de oudere leeftijdsgroepen.
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Tabel 17:

Leeftijd en ongewenst seksueel gedrag op het werk, 2007

Chi²=31,253; p=0,000

3.3. Leeftijd en pesten op het werk, 2007
Het percentage van de werknemers dat geconfronteerd werd met pestgedrag op het werk, was
het grootst in de leeftijdsgroep 50-54 (17,3%) en het laagst in de jongste leeftijdsgroep
(11,7%).
Tabel 18:

Leeftijd en pesten op het werk, 2007

Chi²=30,585; p=0,000
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4. Ongewenst gedrag en sector, 2007
4.1. Lichamelijk geweld op het werk en sector, 2007
De sectoren waar het grootste aandeel van de werknemers geconfronteerd werd met lichamelijk geweld, zijn de gezondheids- en welzijnszorg (20,8%), de onderwijssector (12,1%) en het
openbaar bestuur (10,7%).

Tabel 19:

Lichamelijk geweld op het werk en sector, 2007

Chi²=663,080; p=0,000
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4.2. Ongewenst seksueel gedrag op het werk en sector, 2007
De sectoren waar het grootste aandeel van de werknemers met ongewenst seksueel gedrag
op het werk geconfronteerd werd, zijn de gezondheids- en welzijnszorg (5,7%), de horeca
(4,2%) en post- en telecommunicatie (3,6%).

Tabel 20:

Ongewenst seksueel gedrag op het werk en sector, 2007

Chi²=156,065; p=0,000
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4.3. Pesten op het werk en sector, 2007
De sectoren waar het grootste aandeel van de werknemers geconfronteerd werd met pestgedrag op het werk, zijn de onderwijssector (21,8%), het openbaar bestuur (20,2%) en post- en
telecommunicatie (17,7%).

Tabel 21:

Pesten op het werk en sector, 2007

Chi²=120,109; p=0,000
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5. Ongewenst gedrag en bedrijfsomvang, 2007
5.1. Lichamelijk geweld op het werk en bedrijfsomvang, 2007
Het percentage van de werknemers dat geconfronteerd werd met lichamelijk geweld op het
werk neemt toe van 3,7% bij de kleinste bedrijven (<10) tot 9,7% bij bedrijven met 100 tot 499
werknemers. Bij de grootste bedrijven (500 of meer) ligt het percentage terug wat lager
(7,2%).

Tabel 22:

Lichamelijk geweld op het werk en bedrijfsomvang, 2007

Chi²=57,292; p=0,000
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5.2. Ongewenst seksueel gedrag op het werk en bedrijfsomvang, 2007
Het percentage van de werknemers dat geconfronteerd werd met seksueel ongewenst gedrag
bedraagt 1,7% in de kleinste bedrijven, 1,9% in bedrijven met 10 tot 49 werknemers, 3,3% in
bedrijven met 50 tot 99 werknemers, 2,7% in bedrijven met 100 tot 499 werknemers en 2,8%
in bedrijven met 500 of meer werknemers. Die verschillen zijn niet significant.

Tabel 23:

Ongewenst seksueel gedrag op het werk en bedrijfsomvang, 2007

Chi²=12,819; p=0,118
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5.3. Pesten op het werk en bedrijfsomvang, 2007
Het percentage van de werknemers dat geconfronteerd werd met pestgedrag op het werk ligt
het laagst in de kleinste bedrijven (10,8%) en het hoogst in bedrijven met 50 tot 99 werknemers (17,4%).
Tabel 24:

Pesten op het werk en bedrijfsomvang, 2007

Chi²=25,210; p=0,001
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6. Ongewenst gedrag en jobsoort, 2007
6.1. Lichamelijk geweld op het werk en jobsoort, 2007
De confrontatie met lichamelijk geweld ligt opvallend veel hoger bij werknemers met een zorgof onderwijsfunctie (21,3%) dan bij de andere beroepsgroepen (3 à 5%).

Tabel 25:

Lichamelijk geweld op het werk en jobsoort, 2007

Chi²=601,037; p=0,000
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6.2. Ongewenst seksueel gedrag op het werk en jobsoort,
2007
Bij de werknemers met een onderwijs- of zorgfunctie werd 4,6% geconfronteerd met ongewenst seksueel gedrag op het werk. Bij de andere beroepsgroepen schommelt dit percentage
tussen 1,2% en 2,5%.

Tabel 26:

Ongewenst seksueel gedrag op het werk en jobsoort, 2007

Chi²=43,481; p=0,000
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6.3. Pesten op het werk en jobsoort, 2007
Het hoogste percentage dat met pestgedrag geconfronteerd werd, vinden we bij werknemers
met een onderwijs- of zorgfunctie (18,3%). Bij kortgeschoolde arbeiders gaat het om 17%, bij
geschoolde arbeiders/technici 15,4%, bij uitvoerend bedienden 13,3%, bij middenkader/professionals 12,2% en bij kader/directieleden om 11,1%.

Tabel 27:

Pesten op het werk en jobsoort, 2007

Chi²=51,274; p=0,000
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7. Werkstress en ongewenst gedrag
7.1. Werkstress en lichamelijk geweld op het werk
Tabel 28:

Werkstress en lichamelijk geweld op het werk, 2007

Chi²=49,419; p=0,000

Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met lichamelijk geweld behoort
27,7% tot de categorie ‘werkstress problematisch’. Bij de werknemers die wel met lichamelijk
geweld geconfronteerd werden ligt dat cijfer beduidend hoger.
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7.2. Werkstress en ongewenst seksueel gedrag op het werk,
2007
Tabel 29:

Werkstress en ongewenst seksueel gedrag op het werk, 2007

Chi²=27,462; p=0,000

Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met ongewenst seksueel gedrag
behoort 28,3% tot de categorie ‘werkstress problematisch’. Bij de werknemers die wel met
ongewenst seksueel gedrag geconfronteerd werden ligt dat cijfer beduidend hoger.

7.3. Werkstress en pesten op het werk, 2007
Tabel 30:

Werkstress en pesten op het werk, 2007

Chi²=308,918; p=0,000

Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met pestgedrag op het werk behoort
25,4% tot de categorie ‘werkstress problematisch’. Bij de werknemers die wel met pestgedrag
geconfronteerd werden ligt dat cijfer beduidend hoger.
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8. Welbevinden in het werk en ongewenst gedrag
8.1. Welbevinden in het werk en lichamelijk geweld, 2007
Tabel 31:

Welbevinden en lichamelijk geweld, 2007

Chi²=1,633; p=0,442

Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met lichamelijk geweld op het werk
behoort 17,9% tot de categorie ‘welbevinden problematisch’. Er is geen significant verschil met
werknemers die wel met lichamelijk geweld geconfronteerd werden.

8.2. Welbevinden in het werk en ongewenst seksueel gedrag,
2007
Tabel 32:

Welbevinden in het werk en ongewenst seksueel gedrag, 2007

Chi²=37,235; p=0,000
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Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met ongewenst seksueel gedrag op
het werk behoort 17,6% tot de categorie ‘welbevinden problematisch’. Bij de werknemers die
wel met ongewenst seksueel gedrag geconfronteerd werden ligt dat cijfer beduidend hoger.

8.3. Welbevinden in het werk en pesten op het werk, 2007
Tabel 33:

Welbevinden in het werk en pesten op het werk, 2007

Chi²=302,540 ; p=0,000

Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met pestgedrag op het werk behoort
15,3% tot de categorie ‘welbevinden problematisch’. Bij de werknemers die wel met pestgedrag geconfronteerd werden ligt dat cijfer beduidend hoger.

9. Werk-privé-balans en ongewenst gedrag, 2007
9.1. Werk-privé-balans en lichamelijk geweld, 2007
Tabel 37:

Werk-privé-balans en lichamelijk geweld, 2007

Chi²=30,956; p=0,000
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Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met lichamelijk geweld op het werk
behoort 10,3% tot de categorie ‘werk-privé-balans problematisch’. Bij de werknemers die wel
met lichamelijk geweld geconfronteerd werden ligt dat cijfer beduidend hoger.

9.2. Werk-privé-balans en seksueel ongewenst gedrag, 2007
Tabel 38:

Werk-privé-balans en seksueel ongewenst gedrag, 2007

Chi²=39,150; p=0,000

Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met ongewenst seksueel gedrag op
het werk behoort 10,4% tot de categorie ‘werk-privé-balans problematisch’. Bij de werknemers
die wel met seksueel ongewenst gedrag geconfronteerd werden ligt dat cijfer beduidend hoger.

9.3. Werk-privé-balans en pesten op het werk, 2007
Tabel 39:

Werk-privé-balans en pesten op het werk, 2007

Chi²=204,248; p=0,000
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Bij de groep werknemers die niet geconfronteerd werden met pestgedrag op het werk behoort
9,2% tot de categorie ‘werk-privé-balans problematisch’. Bij de werknemers die wel met pestgedrag geconfronteerd werden ligt dat cijfer beduidend hoger.
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