werkbaarheidsgraad: werknemers die werkbaar werk hebben.
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De werkbaarheid van de jobs in Vlaanderen staat onder druk. Een kleine helft van de Vlaamse werknemers heeft een
‘werkbare’ job. Hoofdoorzaak is het groeiende aantal werkstressklachten. Ruim één op de drie werknemers kampt
met psychische vermoeidheidsproblemen. Vooral de sectoren onderwijs, zorg en welzijn en de voedingsindustrie
hebben verontrustende scores. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 op basis van een grootschalige
peiling bij 13.000 werknemers.

Waarom neemt de werkstress toe?

Door de krapte op de arbeidsmarkt geraken vacatures niet ingevuld en dat voelt als een personeelstekort op de werkvloer. De continue stroom aan veranderingen in businessmodellen en werkmethoden vraagt heel wat (en soms te veel)
flexibiliteit van medewerkers. De stroom aan informatie en prikkels van alomtegenwoordige smartphones en andere
IT-devices in de bedrijfscontext én de privésfeer stellen onze mentale veerkracht danig op de proef. De toegenomen
assertiviteit en soms ook agressiviteit van klanten, patiënten, leerlingen... zet werknemers ook emotioneel onder druk.

55-plus:

55+

55-plussers zijn duidelijk de happy
workers. Zij scoren beter dan hun
jongere collega’s 50-54 jarigen voor
werkbaar werk (52%), minder werkstress
(34,9%), minder motivatieproblemen (19,4%)
en betere werk-privé balans (10%).

kort geschoolden:
Kortgeschoolde arbeiders hebben het
grootste leerdeficit (43,3% onvoldoende
leerkansen) met een negatieve impact op
hun werkbaarheid (36,4%) in 2019. Dit ligt
ver onder het Vlaams gemiddelde van
49,6%. Toch zien we een positieve evolutie
sinds de nulmeting in 2004 (52,3% onvoldoende leerkansen).

vrouwen:
Vrouwelijke werknemers hebben in
vergelijking met mannen minder motivatieproblemen (19,4% t.o.v. 23,3 bij mannen).
Ze hebben wel vaker werkstressklachten (40,4% t.o.v. 32,3% bij mannen) en
een moeilijkere werk-privé balans (13,6%).
Hierdoor ligt de werkbaarheidsgraad bij
vrouwen lager (47,2%) dan bij de mannen
(52,6%).
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Wat nu?
De resultaten van de werkbaarheidsmeting 2019 geven duidelijk
aan dat werkbaar werk hoog op de agenda hoort. Inzetten op
werkbaar werk is ook inzetten op duurzame inzetbaarheid.
Uit de werkbaarheidsmonitor blijkt dat vier op de vijf werknemers
boven de veertig jaar met werkbaar werk het haalbaar achten om
door te werken tot hun pensioen. Hoe meer werkbaarheidsknelpunten ze hebben, hoe minder ze dat zien zitten.

www.werkbaarwerk.be

