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Vrouwen ervaren meer stress op werk dan mannen
Vrouwen hebben gemiddeld minder vaak werkbaar werk dan mannen. Bovendien blijft het verschil tussen mannen en vrouwen 
in Vlaanderen toenemen. De oplopende achterstand heeft in eerste instantie te maken met de hogere werkstress bij vrouwen.

Dat blijkt uit onderzoek van de SERV 
(Sociaal Economische Raad van Vlaanderen) 
dat regelmatig de belangrijkste indicatoren 
voor werkbaar werk op de Vlaamse arbeids-
markt in kaart brengt. Ze gaan hierbij uit van 
vier parameters: werkstress, motivatie, leer-
mogelijkheden en werk-privébalans. Een 
positieve evaluatie op elk van deze criteria 
levert het label werkbaar werk op. 
De SERV doet de metingen intussen al vijf-
tien jaar en op basis daarvan kan de orga-
nisatie de ontwikkeling van werkbaar werk 
nauwkeurig in beeld brengen. In een nieuw-
ste meting en rapport valt namelijk vooral de 
groeiende ongelijkheid van werkbaar werk 
tussen mannen en vrouwen op. Zo heeft 
47,2 procent van de vrouwelijke werkne-
mers werkbaar werk. Dat is ruim vijf procent-

punt lager dan bij mannelijke werknemers 
(52,6 procent). Dat blijkt uit hun driejaarlijkse 
Werkbaarheidsenquête bij 13.160 werkne-

mers die recent werd voorgesteld.
Opvallend is dat het verschil tussen mannen 
en vrouwen inzake werkbaar werk de afge-
lopen jaren aanzienlijk is gegroeid. De oplo-
pende achterstand heeft in eerste instantie 
te maken met de hoger gemeten werkstress 
bij vrouwen. Achterliggend ervaren vrouwen 
vooral een hogere emotionele belasting en 
oplopende werkdruk in hun job. Dat steeds 
meer vrouwen in de zorg- en onderwijssector 
werken, is daar niet vreemd aan. “We moeten 
inzetten op voldoende kwaliteitsvolle en 
werkbare jobs voor iedereen”, stelt Hans 
Maertens, voorzitter SERV. “Vlaanderen 
heeft niet alleen maatregelen nodig om 
meer mensen aan de slag te krijgen maar 
ook om mensen die aan het werk zijn, duur-
zaam aan het werk te houden.”  (WiVi)

voor die eerste indruk?

Beetje nerveus

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be, kies uit duizenden jobs en 
vind de job waar jij écht gelukkig van wordt.

Veel geluk met
je jobinterview!

Vind jouw klik 
op jobat.be



Solliciteer nu via 
delijn.be/chauffeur

Beweeg mee naar minder CO2

Word chauffeur bij De Lijn en stuur de planeet 
de goeie kant op. Haal gratis je rijbewijs D 
en geniet van vele andere voordelen.

Later neem ik het stuur over 
richting minder uitstoot.
Nu is het eerst aan jou.
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