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 I. Inleiding 

 

Deze bundel bevat het derde rapport in het kader van het project ‘Mobbing – Geweld op het werk II: 

organisationele risicofactoren op de werkplek’, gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en het 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Als een vervolg op het onderzoek ‘Geweld op het 

werk: pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk – eigenschappen en gevolgen voor de 

mannelijke en vrouwelijke deelnemers’ (Garcia et al., 2002) gaat deze studie dieper in op 

organisatiegebonden en werkgerelateerde risicofactoren voor “ongewenst grensoverschrijdend gedrag 

op het werk” (OGGW1).   

 

Dit kwantitatieve rapport vormt een derde stap binnen onze zoektocht naar organisationele en 

werkgerelateerde risicofactoren bij Belgische, in ons geval Vlaamse en Brusselse, ondernemingen op 

het vlak van OGGW. Een eerste stap binnen dit onderzoek naar risicofactoren voor ongewenst gedrag 

bestond uit een literatuurstudie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a) waarin de voornaamste 

bevindingen in vorig onderzoek overzichtelijk opgelijst werden. Hierop volgde een kwalitatieve studie 

(Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). In deze tweede stap werd aan de hand van interviews met 

bevoorrechte getuigen en organisatiekenners een uitgebreid overzicht gemaakt van de risicofactoren 

voor geweld, pesterijen en OSGW zoals zij aangevoeld worden binnen de Vlaamse en Brusselse 

beroepspopulatie. De meer dan 200 casussen die tijdens deze interviews aangehaald werden, maakten 

het tevens mogelijk om een beter begrip te ontwikkelen over het hoe en waarom van de gedetecteerde 

risicofactoren. Het huidige rapport heeft betrekking op de derde, kwantitatieve fase. Door het 

verspreiden van vragenlijsten bij het personeel van de deelnemende organisaties wordt ditmaal 

statistisch getoetst welke factoren inderdaad van invloed zijn op OGGW. Ook gaan we na welke 

factoren hierin de belangrijkste rol spelen. Zo bekomen we voldoende informatie om het uiteindelijke 

doel van dit project te verwezenlijken: het construeren van een bruikbaar instrument voor de primaire 

en secundaire preventie van OGGW. 

 

Dit rapport beslaat eerst en vooral een definiëring van het begrip ‘risicofactor’. Vervolgens bespreken 

we het onderzoeksopzet van dit kwantitatieve luik van het project. Hierin belichten we kort de 

doelstelling van het huidige onderzoek en scheppen we een beter beeld over de steekproef, de 

vragenlijst en de onderzoekshypothesen. Het tweede deel geeft de resultaten van deze verwerking 

                                                 
1 Met OGGW verwijzen we, in de lijn van de Belgische wetgeving, naar (fysiek) geweld, ongewenst seksueel 

gedrag op het werk (OSGW) en pesterijen op het werk. 
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weer. Hierbij focussen we eerst en vooral op de resultaten m.b.t. OGGW zelf. Dan bekijken we de 

risicofactoren op de verschillende niveaus en werken we naar een globaal eindbesluit over de 

belangrijkste organisationele en werkgerelateerde factoren per vorm van OGGW. Hierop volgt een 

analyse van potentiële gevolgen van ongewenst gedrag en bestuderen de impact van zulk gedrag op 

enkele welzijnsvariabelen. We eindigen met een algemeen besluit van de huidige studie: wat leverde 

deze onderzoeksfase op en welke praktische aanbevelingen volgen hieruit? 
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 II. Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk?  

De variëteit aan gedragingen die onder de term ‘ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk’ 

geplaatst kan worden, is zo groot en het onderscheid met aanvaardbare gedragingen is dikwijls zo 

vaag, dat het niet eenvoudig is om dit begrip eenduidig te definiëren. In lijn met de wet van 11 juni 

2002 vatten we drie aspecten onder ‘ongewenst grensoverschrijdend gedrag’: pesterijen op het werk, 

ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) en geweld op het werk.  

 

 Pesterijen op het werk 

“Elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de organisatie, dat 

systematisch wordt geuit ten aanzien van een bepaald individu dat zich niet kan 

verdedigen. Dit gedrag heeft tot doel of als gevolg dat de persoonlijkheid, 

waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van de werknemer wordt aangetast, 

dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een onaangename werkomgeving 

wordt gecreëerd.” 

 

 Ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) 

“Elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard of met 

een seksuele connotatie waarvan degene die zich er schuldig aan maakt weet of zou 

moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van de vrouwen of mannen op 

het werk.” 

 

 Geweld op het werk 

“Elke gebeurtenis waarbij een werknemer fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of 

aangevallen bij de uitvoering van het werk. Deze gebeurtenis moet niet noodzakelijk 

meerdere keren optreden.” 

 

 

 III. Wat is een risicofactor voor OGGW?  

Een ‘risicofactor’ kent zijn oorsprong in het ingenieursdenken en verwijst naar factoren van 

collectieve of individuele aard die dermate ingrijpen op een ‘gevaar’ dat zij de waarschijnlijkheid van 

het optreden van nefaste gevolgen en de omvang ervan verhogen of terugbrengen (zie 

http://meta.fgov.be/pa/paa/framesetnld00.htm). Met een ‘gevaar’ bedoelen we de intrinsieke 
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eigenschap of capaciteit van een voorwerp, stof, proces of situatie om nefaste gevolgen te hebben of 

de gezondheid en de veiligheid van de werknemer te bedreigen. 

 

Zoals reeds bleek uit vorig onderzoek (Garcia et al., 2002) zijn pesterijen, geweld en OSGW 

gedragingen die de gezondheid en veiligheid van de werknemer aanzienlijk kunnen aantasten. Daarom 

is het voor het welzijn van de werkende mens ook belangrijk om de ‘risicofactoren’ voor zulk gedrag 

te detecteren. Een risicofactor voor OGGW vertoont per definitie een positief verband met ongewenst 

gedrag. Zij heeft m.a.w. een stimulerende invloed op geweld, pesterijen en OSGW. Verder kan een 

risicofactor een rol spelen op twee verschillende plaatsen in het proces van OGGW: het ontstaan en 

het voortbestaan ervan. Een risicofactor voor OGGW is dus een factor die het risico inhoudt dat 

ongewenst gedrag kan ontstaan en nefaste gevolgen kent, maar ook dat het wordt voortgezet en nog 

ernstigere gevolgen met zich meebrengt. Moedigt de factor het ontstaan van dergelijk gedrag aan, 

spreken we over een causale risicofactor. Stimuleert de factor het aanhouden van de handelingen die 

deel uitmaken van het ongewenste gedrag, dan gaat het over een in stand houdende risicofactor. 

 

Naast de echte risicofactoren bestaan er ook factoren die een negatief verband hebben met ongewenst 

gedrag. Zulke factoren zullen het OGGW tegengaan en spelen bijgevolg eveneens een belangrijke rol 

in een gericht preventiebeleid tegen pesterijen, geweld en OSGW. Net als de risicofactoren kunnen 

dergelijke factoren een rol spelen bij het ontstaan (een preventieve factor) en voortbestaan van 

ongewenst gedrag (een beëindigende factor).  

 

In een degelijk preventiebeleid tegen pesterijen, geweld en OSGW moeten we dus rekening houden 

met vier belangrijke factoren (zie Tabel 1). 

  

Tabel 1: 

Soorten risicofactoren aan de hand van het verband met OGGW.  
 

Plaats in het proces Relatie met OGGW 

 Speelt mee aan de 

oorsprong van het gedrag 

Speelt mee bij het zich herhalen 

van het gedrag 

 

Moedigt het gedrag aan 

 

Causale risicofactor 

 

In stand houdende risicofactor 

Gaat het gedrag tegen Preventieve factor Beëindigende factor 

 



   

 -5- 

 

 IV.  Beschrijving van het onderzoek 

Met betrekking tot het onderzoeksopzet van de derde fase binnen onze zoektocht naar risicofactoren 

voor geweld, pesterijen en OSGW, bespreken we achtereenvolgens het doel van het kwantitatieve 

onderzoek, de steekproef, de vragenlijst en de onderzoekshypothesen.  

 
1. DOEL VAN HET KWANTITATIEVE ONDERZOEK  

 
In het onderzoeksproject ‘Mobbing – Geweld op het werk II: organisationele risicofactoren op de 

werkplek’ volgt deze kwantitatieve studie op de literatuurstudie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a) 

en de kwalitatieve interviewfase (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). De literatuurstudie vormde 

een voorbereiding van de kwalitatieve en kwantitatieve fasen. In de kwalitatieve studie werd aan de 

hand van interviews met bevoorrechte getuigen en organisatiekenners gepeild naar potentiële 

risicofactoren voor OGGW. Deze fase onderzocht voornamelijk de perceptie van werknemers m.b.t. 

hoe zij en andere werknemers het proces van pesterijen, geweld en OSGW aanvoelen. Hierdoor gaat 

het om eerder subjectieve interpretaties van wat een risicofactor voor OGGW kan zijn. De huidige, 

kwantitatieve fase gaat via het verspreiden van een vragenlijst op zoek naar meer objectieve evidentie 

voor de rol van deze factoren bij geweld, pesterijen of OSGW. Ditmaal wordt statistisch getoetst 

welke risicofactoren inderdaad samenhangen met OGGW en welke hierin de grootste rol spelen. 

Hieruit wordt, in een volgende fase, een barometer ontwikkeld voor een eerste screening binnen de 

organisatie naar taak-, team- en organisationele risicofactoren.  

 
2. DE STEEKPROEF 

 

2.1 De steekproef van deelnemende organisaties 

 

De kwantitatieve studie werd georganiseerd bij dezelfde organisaties als de kwalitatieve 

onderzoeksfase (voor een uiteenzetting over de steekproef: zie Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). 

Omwille van de gevoeligheid rond dit onderwerp en de beperkte tijdsperiode om te beslissen over de 

deelname, verleenden i.p.v. de vooropgestelde 20 uiteindelijk 19 organisaties hun medewerking aan de 

kwalitatieve fase. Voor de kwantitatieve fase werd bijgevolg nog een 20e organisatie gezocht. De 

keuze van deze organisatie werd in tegenstelling tot de kwalitatieve fase niet bepaald door de NACE-

code, maar door het profiel van de werknemers die tot nu toe deel uitmaakten van de studie. Velen van 

hen waren immers eerder hooggeschoolde bedienden. Om een zo groot mogelijke heterogeniteit van 

werknemers te verzekeren in deze kwantitatieve fase, beperkten we ons tot ondernemingen met 

overwegend laaggeschoolde arbeiders. De 20e organisatie zochten we binnen het Vlaamse Gewest, 
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aangezien in deze regio een bedrijf ontbrak in vergelijking met de oorspronkelijke steekproeftrekking 

(Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). De uiteindelijke steekproef van bedrijven ziet eruit zoals 

weergegeven in Tabel 2 en Tabel 3. De 20e organisatie maakt deel uit van de secundaire sector en 

situeert zich op Oostvlaams grondgebied.  

  
Tabel 2:  

De uiteindelijke deelnemende organisaties in het Vlaamse Gewest. 

 

Tabel 3:  

De uiteindelijke organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
 Bedrijfstak Aantal 

Tertiaire 
sector 

Financiële diensten 1 

 Post en telecommunicatie 1 
  2 
   
Quartaire 
sector 

Openbaar bestuur 2 

 Justitie, defensie en openbare veiligheid 1 
  3 
   

TOTAAL  5 

 

 Bedrijfstak 
 

Aantal Provincie 

Secundaire 
sector 

 

Vervaardiging dranken, voeding en 

tabak 

1 Dranken en voeding 

 

Limburg 

 Chemische nijverheid 1 Oost-Vlaanderen 

 Bouwnijverheid 1 Vlaams-Brabant 

 Textielindustrie 1 West-Vlaanderen 

 Vervaardiging van transportmiddelen 1 Oost-Vlaanderen 

  5  

    

Tertiaire Sector Selectie en ter beschikkingstelling van 

personeel 

1  West-Vlaanderen 

 
 

Groothandel en handelsbemiddeling 

Vervoer 

1 

1 Openbaar  

1 Privé 

Oost-Vlaanderen 

Antwerpen 

Limburg 

  4  

    

Quartaire Sector 

 
Onderwijs 1 Gemeenschaps 

1 Vrij  

Limburg 

West-Vlaanderen 

 Openbaar bestuur 1 Vlaams-Brabant 

 Ziekenhuizen en overige 

gezondheidszorg 

1 Antwerpen 

 Justitie, defensie en openbare 

veiligheid 

1 Limburg 

 Maatschappelijke Dienstverlening 1 Oost-Vlaanderen 

  6  

    

TOTAAL  15  
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2.2 De medewerkers van deze organisaties 

 

Dit kwantitatieve onderzoek had als doelstelling om minimum 2000 ingevulde vragenlijsten te 

verzamelen en te analyseren. Binnen de 20 organisaties werd telkens nagegaan hoeveel werknemers 

een vragenlijst zouden ontvangen om een minimale respons van 100 personeelsleden te bekomen. 

Hiervoor baseerden we ons op de responspercentages bij andere personeelsbevragingen binnen de 

deelnemende organisaties. Indien men binnen de organisatie nog geen bevraging organiseerde, gingen 

we uit van een respons van 30%. Dit percentage beantwoordt aan de gemiddelde respons die veelal bij 

dergelijke personeelsstudies geregistreerd wordt. Op basis van deze percentages werd in elf 

organisaties besloten om het volledige personeelsbestand te bevragen. De anderen werkten met een 

steekproef van het eigen personeel. De organisaties bepaalden zelf welke aspecten zij opnamen om 

deze steekproef te bepalen. Zo kon een bepaalde organisatie de steekproef beperken tot alle arbeiders, 

terwijl een andere organisatie een steekproef opteerde die representatief was naar geslacht, anciënniteit 

en hiërarchische positie van de medewerkers. Op die manier bevroegen zij die steekproef die, naar 

eigen aanvoelen, het meest geschikt was voor extrapolatie van de resultaten naar efficiënte 

beleidsaanbevelingen. Over alle 20 organisaties heen werden uiteindelijk 10.743 werknemers 

bevraagd, waarvan 4369 vrouwen (40.7%) en 6374 mannen (59.3%). We ontvingen 5062 ingevulde 

vragenlijsten terug, wat een respons van 47.12% inhoudt. Tabel 4 toont een overzicht van de 

achtergrondkenmerken van de 5062 respondenten. Deze respondentengroep is niet representatief voor 

de Nederlandstalige beroepspopulatie binnen Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Toch 

is dit gebrek aan representativiteit van de respondentengroep geen probleem voor de huidige studie: de 

deelnemende bedrijven zijn door het gebruik van de NACE-code immers wel representatief voor 

Vlaamse en Brusselse werknemers. De grootte van de respondentengroep maakt het tevens mogelijk 

om een goed beeld te vormen over de toestand van de Nederlandstalige werknemers binnen 

Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Anderzijds zullen statistische analyses ook snel 

significante resultaten met zich meebrengen (zie later).  

 

Wanneer we kijken naar de grootte van de organisatie waartoe deze respondenten behoren, merken we 

dat het merendeel van de 5062 respondenten (42.3%) werkt in een zeer grote organisatie met meer dan 

15.000 medewerkers. Een minderheid van deze respondenten (4.8%) is tewerkgesteld in een 

onderneming met 1501 tot 5000 medewerkers (zie Tabel 5).  
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Tabel 4:  

De respondenten.  
 

Kenmerk van de respondent(e) % van de respondenten 
  
Man 53.1% 

Geslacht 

Vrouw 46.9% 
  
<25 jaar 6.90% 
25-34 jaar 27.80% 
35-44 jaar 27.90% 
45-54 jaar 29.80% 

Leeftijd 

>55jaar 7.60% 
  
Arbeider 20.6% 

Functie 

Bediende 79.4% 
  
< 1 jaar 6.70% 
1-5 jaar 29% 
6-15 jaar 25.20% 
16-25 jaar 20% 

Anciënniteit 

>25 jaar 19.10% 
  
Vast (onbepaalde duur) 89.2% 

Contract 

Tijdelijk (bepaalde duur) 8.9% 
Opleidingsniveau   
 Geen diploma 1.5% 
 Diploma lager onderwijs 2.8% 
 Diploma lager secundair onderwijs 14.1% 
 Diploma hoger secundair onderwijs 32% 
 Diploma hoger, niet-universitair onderwijs 27.7% 
 Universitair diploma 20.2% 
 Ander diploma 1.7% 
 

Tabel 5:  

De organisatiegrootte.  
 

Organisatiegrootte # organisaties in de steekproef # respondenten (%) 

100 -500 medewerkers 9 21.6% 

501- 800 medewerkers 3 10% 

801 – 1.500 medewerkers 3 8.5% 

1.501 – 5.000 medewerkers 1 4.8% 

5.001 – 15.000 medewerkers 2 12.8% 

> 15.000 medewerkers 2 42.3% 

 

3. DE VRAGENLIJST  

 
3.1 Operationalisatie van de risicofactoren 

 

De vragenlijst werd ontworpen op basis van de voornaamste bevindingen uit de literatuurstudie en het 

kwalitatieve rapport (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a; 2004b). In eerste instantie maakten we een 

overzicht van de belangrijkste risicofactoren voor OGGW uit deze vorige fases. Aan de hand van dit 

overzicht gingen we op zoek naar bestaande, internationaal gevalideerde schalen die met een 

minimum aan items deze factoren zo goed mogelijk meten. Deze vulden we aan met reeds bestaande 
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prevalentiemetingen van geweld, pesterijen en OSGW. Risicofactoren waarvoor we geen 

internationaal gevalideerde schalen terugvonden, conceptualiseerden we zelf. De uiteindelijke 

vragenlijst (zie Bijlage 1) bestaat uit 7 delen2: 

 

 Deel 1: Uw job en uw arbeidscontract 

   � meting van demografische kenmerken (deel 1) 

 Deel 2: Kenmerken van uw huidige job 

   � meting van risicofactoren op het niveau van de taak 

 Deel 3: De afdeling of het team waarbinnen u werkt 

� meting van risicofactoren op het niveau van de afdeling of het team 

 Deel 4: Kenmerken van de organisatie 

� meting van risicofactoren op het niveau van de organisatie 

 Deel 5: Sociale relaties: pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk 

� meting van ongewenst gedrag bij de respondenten 

� meting van het beleid als organisationeel aspect 

 Deel 6: Beleving van het werk 

� meting van mogelijke gevolgen van ongewenst gedrag 

 Deel 7: Achtergrondkenmerken 

� meting van demografische kenmerken (deel 2) 

 

Voor een overzicht van de metingen die wij hieruit distilleerden, wordt verwezen naar het volgende 

onderdeel van dit rapport (3.2 De meetschalen). De verwerking van de data gebeurde via SPSS.  

 

3.2 De meetschalen 

 

Binnen elk deel van de vragenlijst werden alle items onderworpen aan een principale 

componentenanalyse met varimax-rotatie. Hierdoor werd de lijst van items gereduceerd tot een 

beperkt aantal componenten, waarop wij ons baseerden voor het ontwikkelen van de schalen voor deze 

respondentengroep. De items met een hoge ‘factorlading’3 op een bepaalde component werden 

samengenomen in een schaal die verwijst naar een bepaalde risicofactor (bv. ‘werkdruk’). Laadde het 

item negatief op de component, dan werd dit item eerst gespiegeld en pas dan opgenomen in de schaal. 

Via deze methode construeerden wij schalen voor de factoren op het taak-, het team- en het 

organisationele niveau. Hetzelfde gebeurde voor OGGW en voor mogelijke gevolgen van dergelijk 

gedrag. De ‘interne consistentie’ of ‘betrouwbaarheid’4 van deze schalen wordt weergegeven met ‘α’. 

                                                 
2 Voor een overzicht van de internationaal gevalideerde schalen waarop wij ons baseerden bij de keuze van de 
items, verwijzen we naar Bijlage 2.  
3 Dit is een getal tussen 0 en 1 dat verwijst naar hoe sterk een bepaald item gerelateerd is aan een onderliggende 
component. Deze ‘lading’ is bij voorkeur groter dan 0.40.  
4Meet de schaal het psychologische, moeilijk te observeren aspect correct (= met zo weinig mogelijk 
meetfouten)?  
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Deze maat ligt tussen 0 en 1. Hoe hoger α, hoe ‘betrouwbaarder’ de meetschaal. Een ‘goede’ 

meetschaal kent een α van minimum 0.70. 

 

 3.2.1 Taakkenmerken 

Op taakniveau construeerden we aan de hand van de principale componenten-analyse met varimax-

rotatie 10 verschillende schalen. De score op de items behorende tot dit taakniveau variëren van 1 tot 

en met 4 (‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ en ‘altijd’). De uiteindelijke schalen scoren van 0 tot en met 10. Voor 

een overzicht van de schalen, hun betrouwbaarheid (α), de items en de factorladingen van deze items, 

verwijzen wij naar Tabel 6. Items met een negatieve lading (die dus gespiegeld werden) worden hierin 

vetgedrukt weergegeven.  

 

Vooral de schalen ‘werkdruk’ (α = .84), ‘jobonzekerheid’ (α = .86), ‘jobcomplexiteit’ (α = .85), 

‘vaardigheidsbenutting’(α = .80) ‘feedback’ (α = .81) en ‘duidelijkheid’ (α = .75) blijken 

betrouwbaar. Wat betreft ‘rolconflict’ (α = .62) en vooral ‘autonomie’ (α = .57) is de interne 

consistentie iets lager. Aangezien ‘contact met derden’ en ‘hinder uit de infrastructuur’ telkens met 

slechts één item gemeten werden, kan van deze schalen geen α weergegeven worden. De items wordt 

afzonderlijk beschouwd als een ‘indicatorvariabele’ van de concepten ‘contact met derden’ enerzijds 

en ‘hinder uit de infrastructuur’ anderzijds. 

 

Tabel 6:  

De taakkenmerken: de schalen.  
 

Schaal of factor αααα Item Lading  

Werkdruk 0.84 11.9 Moet u zich haasten? 0.82 

  8.1 Moet u erg snel werken? 0.80 

  9.6 Werkt u onder tijdsdruk? 0.77 

  8.10 Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?  0.73 

Rolconflict 0.62 8.7 Krijgt u tegenstrijdige opdrachten? 0.68 

  8.9 Moet u uw werk op een andere manier doen dan u zelf zou 

willen? 

0.66 

  11.7 Doet u dingen die juist zijn volgens één persoon maar niet 

volgens de andere personen? 

0.66 

  9.4 Moet u werk doen dat u liever niet zou doen? 0.47 

Jobonzekerheid 0.86 10.5 Ik denk dat ik mijn job zal verliezen in de nabije toekomst. 0.88 

  10.2 De kans bestaat dat ik binnenkort mijn job verlies. 0.87 

  10.4 Ik voel me onzeker over de toekomst van mijn job. 0.86 

  10.7 Ik ben er zeker van dat ik mijn job zal kunnen behouden. -0.79 

Jobcomplexiteit 0.85 11.8 Vereist uw werk grote zorgvuldigheid? 0.77 

  11.1 Vereist uw werk dat u er voortdurend uw aandacht moet 

bijhouden? 

0.74 
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  8.8 Moet u erg precies werken? 0.73 

  8.4 Vraagt uw werk veel concentratie? 0.69 

  9.7 Vereist uw werk dat u er steeds bij moet nadenken? 0.65 

  11.4 Moet u in uw werk veel onthouden? 0.67 

  9.2 Moet u op veel dingen tegelijk letten tijdens uw werk? 0.48 

Vaardigheidsbenutting 0.80 10.8 Mijn werk vereist dat ik creatief ben. 0.73 

  8.11 Vraagt uw werk een eigen inbreng? 0.70 

  10.3 Mijn werk vereist dat ik nieuwe dingen leer. 0.65 

  10.6 Mijn werk vereist een hoge mate van vakkundigheid. 0.56 

  10.9 Ik heb op mijn werk de gelegenheid mij verder te bekwamen. 0.54 

  8.5 Is uw werk gevarieerd? 0.50 

  11.2 Doet uw werk voldoende beroep op al uw vaardigheden of 

capaciteiten? 

0.41 

Feedback 0.81 11.3 Geeft uw directe leiding u informatie over hoe goed u uw werk 

doet? 

0.84 

  9.1 Weet u precies hoe uw directe leiding over uw prestaties denkt? 0.75 

  8.3 Krijgt uw voldoende informatie over het resultaat van uw werk? 0.70 

  11.10 Geven uw collega’s u informatie over hoe goed u uw werk 

doet? 

0.67 

  9.9 Biedt uw werk rechtstreeks informatie over hoe goed u uw werk 

doet? 

0.61 

0.75 8.12 Weet uw precies waarvoor u wel en waarvoor u niet 

verantwoordelijk bent? 

0.75 

 9.5 Ligt duidelijk voor u vast wat precies uw taak is? 0.73 

 8.2 Weet u precies wat anderen op uw werk van u verwachten? 0.71 

Duidelijkheid 

(tegenpool van de 

zogenaamde 

‘rolambiguïteit’) 

  11.6 Weet uw precies wat u van de andere mensen op uw afdeling 

mag verwachten? 

0.51 

0.57 11.5 Kunt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden bepalen? 0.76 

 9.8 Kunt u uw werk even onderbreken als u dat nodig vindt? 0.66 

 8.6 Heeft u vrijheid bij het uitvoeren van uw werkzaamheden? 0.63 

Autonomie 

 9.3 Heeft u veel invloed op het werktempo? 0.41 

Contact met derden / 9.10 Komt u bij de uitvoering van uw werk in contact met mensen 

die niet tot de eigen organisatie behoren? (bijv. klanten, werknemers 

van elders, cliënten, leerlingen, patiënten, …) 

/ 

Infrastructuur: hinder 

uit de werkomgeving. 

/ 10.1 Ondervindt u in uw werk hinder van de omgeving door bijv. 

warmte, verluchting, stof, lawaai, koude, tocht, te nauwe ruimte, …? 

/ 
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 3.2.2 Team- en afdelingsaspecten 

Op team- en afdelingsniveau construeerden we aan de hand van de principale componenten-analyse 

met varimax-rotatie acht verschillende schalen (zie Tabel 7). Deze schalen kennen allen een zeer hoge 

betrouwbaarheid. Enkel ‘toegevende conflicthantering’ heeft een iets lagere α (nl. 0.68). Ook nu 

variëren de scores op de schalen van 0 tot en met 10. De items behorende tot het teamniveau scoren 

allen van 1 tot en met 5 (‘nooit’, ‘zelden’, ‘soms’, ‘dikwijls’ en ‘(bijna) altijd’ of ‘niet akkoord’, 

‘eerder niet akkoord’, ‘deels akkoord, deels niet akkoord’, ‘eerder akkoord’ en ‘akkoord’). 

 

Tabel 7:  

De team- en afdelingskenmerken: de schalen.  
 

Schaal of factor αααα Item Lading  

Oplossingsgerichte 

conflicthantering 

0.90 15.10 We onderzoeken de kwestie tot we een oplossing vinden waar 

iedereen echt tevreden mee kan zijn. 

0.85 

  16.3 We onderzoeken de ideeën van beide kanten om de beste 

oplossing te vinden voor de afdeling/ het team. 

0.84 

  15.2 We werken een oplossing uit die ieders belangen zo goed 

mogelijk dient. 

0.82 

  15.6 We komen op voor ieders doelen en belangen. 0.77 

Forcerende 

conflicthantering 

0.85 16.5 Ieder probeert winst te boeken. 0.81 

  15.9 Ieder doet alles om zelf te winnen. 0.79 

  15.5 Ieder duwt zijn eigen standpunten door. 0.76 

  15.1 Ieder vecht voor een goede uitkomst voor zichzelf. 0.74 

0.76 15.7 We proberen een confrontatie met de ander te voorkomen. 0.85 Vermijdende 

conflicthantering  15.3 We vermijden confrontatie als we van mening verschillen. 0.83 

  16.1 We omzeilen meningsverschillen waar mogelijk. 0.72 

Toegevende 

conflicthantering 

0.68 16.2 We proberen om de andere tegemoet te komen. 0.35 

  15.8 We geven toe aan de wensen van de anderen. 0.81 

  15.4 We passen ons aan aan de doelen en belangen van anderen. 0.52 

  16.4 We geven de anderen gelijk. 0.80 

Sociale steun van collega’s 0.89 17.1 Mijn collega’s helpen me om mijn werk gedaan te krijgen. 0.48 

  17.2 Mijn collega’s hebben aandacht voor wat ik zeg. 0.75 

  17.3 Mijn collega’s zijn bezorgd om mijn welzijn. 0.77 

  17.4 Ik voel me gewaardeerd door mijn collega’s. 0.80 

  17.5 Tussen mij en mijn collega’s heerst er een prettige sfeer. 0.70 

Sociaal leiderschap 0.88 19.1 Mijn supervisor toont bezorgdheid om het persoonlijk welzijn van 

anderen. 

0.78 

  18.5 Mijn supervisor helpt anderen om zich comfortabel te voelen in 

de groep. 

0.77 
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  19.4 Mijn supervisor is soepel bij het nemen van beslissingen. 0.76 

  19.8 Mijn supervisor helpt de groepsleden om goed met elkaar op te 

schieten. 

0.75 

  18.2 Mijn supervisor gaat dankbaar in op voorstellen van anderen. 0.73 

  18.8 Mijn supervisor communiceert actief met de leden van het team of 

de afdeling. 

0.64 

Laissez-faire leiderschap 0.80 18.9 Mijn supervisor komt pas in actie wanneer problemen blijven 

aanslepen. 

0.76 

  19.3 Mijn supervisor komt pas in actie als het fout gaat. 0.75 

  18.4 Mijn supervisor toont zich een voorstander van het gezegde “grijp 

niet in als het niet noodzakelijk is”. 

0.67 

  18.1 Mijn supervisor laat alles de vrije loop, zolang het werk 

beantwoordt aan de minimale eisen. 

0.65 

  18.6 Mijn supervisor vermijdt betrokken te raken bij belangrijke 

beslissingen. 

0.60 

  19.6 Mijn supervisor vermijdt beslissingen te nemen. 0.58 

  19.9 Mijn supervisor valt mij niet lastig, als ik hem/haar niet lastig val. 0.50 

Taakgericht leiderschap 0.81 18.3 Mijn supervisor bepaalt prestatienormen voor de groepsleden. 0.77 

  19.5 Mijn supervisor voorziet criteria voor wat er van de groep 

verwacht wordt. 

0.77 

  18.7 Mijn supervisor zegt de groepleden wat van hen verwacht wordt. 0.69 

  19.2 Mijn supervisor voorziet een planning voor hoe het werk gedaan 

moet worden. 

0.63 

  19.7 Mijn supervisor moedigt groepsleden aan om kwaliteit te leveren. 0.54 

 

 3.2.3 Organisationele kenmerken 

Op organisationeel niveau construeerden we negen schalen (zie Tabel 8). Vooral de schalen 

‘mensgerichte cultuur’ (α = .93), ‘taakgerichte cultuur’ (α = .87), ‘omgang met 

organisatieveranderingen’ (α = .80), ‘procedurele rechtvaarheid’ (α = .88), ‘communicatie’(α = .86) 

en ‘formalisatie’ (α = .76) blijken sterk. Wat betreft ‘power distance’ (α = .56) is de interne 

consistentie iets lager. De items behorende tot ‘mensgerichte cultuur’, ‘taakgerichte cultuur’, 

‘formalisatie’, ‘power distance’ en ‘communicatie’ scoren van 1 tot en met 4 (‘niet akkoord’, ‘eerder 

niet akkoord’, ‘eerder akkoord’ en ‘akkoord’ of ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ en ‘altijd’). ‘Procedurele 

rechtvaardigheid’ en ‘omgang met organisatieveranderingen’ omvatten items met een score van 1 tot 

en met 5: ‘niet akkoord’, ‘eerder niet akkoord’, ‘deels akkoord, deels niet akkoord’, ‘eerder akkoord’ 

en ‘akkoord’. De schalen scoren allen van 0 tot en met 10. Om de schaal ‘beleid tegen OGGW’ (α = 

.88) te construeren, werkten we met dummies van de drie mogelijk antwoordcategorieën (‘neen’ en ‘ik 

weet het niet’ = 0, ‘ja’ = 1)(zie Bijlage 1, vraag 35). Deze schaal kent een score van 0 tot en met 7. 

Hoe hoger de score, hoe meer er in de organisatie een beleid gevoerd wordt tegen OGGW. 
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Tabel 8:  

De organisationele kenmerken: de schalen.   
 

Schaal of factor αααα Item Lading  

Mensgerichte cultuur 0.93 22.6 Deze organisatie is bekommerd om haar werknemers. 0.78 

  21.8 Deze organisatie probeert zorg te dragen voor zijn ondergeschikten. 0.77 

  20.7 De leidinggevenden hebben veel begrip voor de problemen van de 

werknemers. 

0.77 

  23.8 De leidinggevenden tonen begrip voor de mensen die voor hen 

werken. 

0.75 

  22.12 Deze organisatie probeert eerlijk te zijn in haar acties tegenover de 

werknemers. 

0.74 

  21.9 De leidinggevenden zijn hier vriendelijk en gemakkelijk te 

benaderen. 

0.72 

  21.6 Leidinggevenden tonen dat ze vertrouwen hebben in hun 

ondergeschikten. 

0.71 

  20.3 In deze organisatie betrekt men de werknemers bij de beslissingen 

die hen aanbelangen. 

0.70 

  23.10 De werknemers hebben het gevoel dat beslissingen vaak over hun 

hoofd worden genomen. 

-0.67 

  22.11 Men kan erop vertrouwen dat de leidinggevenden hun 

ondergeschikten goed begeleiden. 

0.67 

  20.5 Deze organisatie heeft weinig aandacht voor de belangen van de 

werknemers. 

-0.67 

  21.7 Er worden dingen veranderd zonder te spreken met de mensen die 

erin betrokken zijn. 

-0.67 

  22.7 De werknemers hebben geen inspraak in beslissingen die hun werk 

aanbelangen. 

-0.63 

  20.4 In deze organisatie laat men de werknemers mestal zelf 

beslissingen nemen. 

0.54 

  20.1 De werknemers zijn enthousiast over hun werk. 0.52 

  21.4 De organisatie laat haar werknemers vrij om werkgerelateerde 

beslissingen te nemen zonder dat daarvoor toestemming moet worden 

gevraagd. 

0.48 

Taakgerichte cultuur 0.87 21.3 Kwaliteit wordt hier zeer ernstig genomen. 0.67 

  20.6 Deze organisatie streeft er altijd naar de hoogste kwaliteitsnormen 

te halen. 

0.65 

  23.5 De werknemers willen altijd zo goed mogelijk presteren. 0.62 

  23.11 Deze organisatie zoekt voortdurend naar nieuwe kansen op de 

markt. 

0.60 

  22.4 Leidinggevenden controleren het werk van hun ondergeschikten 

nauwkeurig. 

0.60 

  23.6 Deze organisatie heeft geen sterke reputatie voor -0.57 
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kwaliteitsproducten. 

  22.3 De werknemers geloven dat het succes van de organisatie afhangt 

van de geleverde kwaliteit. 

0.57 

  23.3 De organisatie speelt traag in op de behoeften van de klant. -0.57 

  23.7 De werknemers spannen zich niet meer in dan strikt noodzakelijk. -0.54 

  21.2 Er wordt weinig aandacht besteed aan manieren om de 

klantenservice te verbeteren. 

-0.53 

  22.8 De werknemers zijn bereid om een speciale inspanning te leveren 

om hun werk goed te doen. 

0.53 

  22.1 Wie weinig doet, wordt hier niet op de vingers getikt. -0.51 

  22.10 De behoeften van de klanten worden hier niet als een 

‘topprioriteit’ beschouwd. 

-0.48 

  22.9 In deze organisatie volgt men het werk te nauwkeurig op. 0.47 

  20.2 In deze organisatie is men nogal op zichzelf gericht en is men 

minder betrokken bij hetgeen er op de markt gebeurt.  

-0.38 

  23.4 Het is belangrijk om zaken eerst te bespreken met de baas alvorens 

een beslissing te nemen. 

0.33 

Power distance 0.56 20.8 Wanneer een prestatiebeoordeling door een leidinggevende niet 

overeenkomt met de verwachtingen van de ondergeschikten, kunnen de 

medewerkers dat open bespreken met hem/haar. 

-0.83 

  23.1 De werknemers mogen een kritische houding hebben ten opzichte 

van hun leidinggevenden.  

-0.83 

Formalisering 0.76 23.2 Procedures hoeven hier niet strikt te worden opgevolgd. -0.79 

  22.5 Alles moet gedaan worden volgens het boekje. 0.77 

  21.1 Het is hier extreem belangrijk om de regels te volgen. 0.71 

  21.5 Het is hier niet nodig om de formele procedures en regels te volgen 

als het werk zo beter verloopt. 

-0.67 

  23.9 Werknemers mogen hier de regels overtreden.  -0.63 

0.80 27.1 Deze veranderingen vorm(d)en een zware belasting voor de 

werknemers. 

-0.53 Organisationele 

veranderingen 

 27.2 Het is/was mij niet duidelijk waar ik informatie over de 

organisationele verandering kan/kon vinden. 

-0.73 

 27.3 Ik ben/was op tijd geïnformeerd over wat er ging/gaat gebeuren. 0.77  

 27.4 De werknemers worden/werden tijdens de veranderingen op een 

eerlijke wijze behandeld. 

0.81 

  27.5 Ik vind/vond dat de lasten van het veranderingsproces rechtvaardig 

verdeeld zijn/waren over alle deelnemers. 

0.75 

  27.6 Voor mij was het onduidelijk wat er gaat/ging gebeuren en welke 

gevolgen dit met zich meebracht/zal meebrengen.  

-0.64 

0.88 28.1 De regels en procedures worden consequent toegepast. 0.78 Procedurele 

rechtvaardigheid  28.2 De beslissingen van de leider zijn gebaseerd op zo volledig en 

zorgvuldig mogelijk verzamelde informatie. 

0.86 

  28.3 Besluiten over een promotie, een selectie of een evaluatie worden 0.83 
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duidelijk uitgelegd aan de betrokkenen. 

  28.4 Personeelsleden worden, voordat een besluit wordt genomen, in de 

gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken. 

0.77 

  28.5 Men trekt zich weinig aan van de belangen en zorgen van het 

personeel. 

-0.73 

  28.6 De leiding gaat eerlijk en ethisch met het personeel om. 0.84 

Communicatie 0.86 29.1 Hoort u voldoende over de gang van zaken in het bedrijf? 0.87 

  29.2 Wordt u van de belangrijke dingen in het bedrijf goed op de hoogte 

gehouden? 

0.88 

  29.3 Is de manier waarop de besluitvorming loopt in uw bedrijf 

duidelijk? 

0.85 

  29.4 Is het duidelijk bij wie u binnen de organisatie moet zijn voor 

bepaalde problemen? 

0.74 

Beleid tegen OGGW 0.88 35.1 Binnen de organisatie hechten ze veel belang aan het vermijden of 

bestrijden van pesterijen.  

0.85 

  35.2 Binnen de organisatie hechten ze veel belang aan het vermijden of 

bestrijden van geweld. 

0.84 

  35.3 Binnen de organisatie hechten ze veel belang aan het vermijden of 

bestrijden van ongewenst seksueel gedrag. 

0.83 

  35.4. De werknemers weten waar ze terecht kunnen wanneer ze 

geconfronteerd worden met pesterijen, geweld of ongewenst seksueel 

gedrag op het werk. 

0.58 

  35.5 In deze organisatie werden goede maatregelen getroffen om 

geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk tegen te 

gaan, of stop te zetten. 

0.80 

  35.6 Er worden maatregelen getroffen om geweld van derden (bijv. 

klanten, cliënten, werknemers van andere organisaties, leerlingen, …) 

tegen te gaan of op te lossen.  

0.67 

  35.7 Deze organisatie slaagt er goed in om geweld, pesterijen en 

ongewenst seksueel gedrag op het werk te voorkomen.  

0.76 

 
 3.2.4 OGGW 

OGGW werd in onze vragenlijst zowel objectief als subjectief gemeten. De objectieve meting peilt 

naar de frequentie waarmee een werknemer blootgesteld wordt aan bepaalde ongewenste handelingen. 

De subjectieve meting onderzoekt aan de hand van een definitie of een werknemer zichzelf slachtoffer 

voelt van pesterijen, geweld en OSGW (zie Bijlage 1, vragen 32, 33 en 34). Diezelfde subjectieve 

meting gaat eveneens na of deze werknemer observator was van dergelijk gedrag.  

 

Voor de objectieve meting van OGGW werden op basis van de factoranalyse met varimax-rotatie 4 

schalen geconstrueerd (zie Tabel 9). Het gaat hierbij om de schalen ‘persoonsgerichte pesterijen’ (α = 

.86), ‘werkgerichte pesterijen’ (α = .78), ‘OSGW’ (α = .80) en ‘geweld’ (α = .66). De items scoorden 
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allen van 1 tot en met 5 (‘nooit’, ‘af en toe’, ‘maandelijks’, ‘wekelijks’ en ‘dagelijks). De schalen 

variëren tussen 0 en 10. De subjectieve meting werd niet onderworpen aan de factoranalyse. Deze drie 

schalen scoren van 1 tot en met 5 (‘neen’, ‘ja, maar zelden’, ‘ja, af en toe’, ‘ja, verschillende keren per 

week’ en ‘ja, bijna dagelijks’). Aangezien zij slechts 1 item bevatten, kunnen voor deze schalen (of 

ook ‘indicator variabelen’) geen α en factorladingen worden weergegeven.  

 

Tabel 9:  

Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk.   
 

Schaal of factor αααα Item Lading  

Persoonsgerichte pesterijen 0.86 30.11 Beledigingen.  0.76 

  30.9 Herhaalde opmerkingen over uw privé-leven en over uzelf. 0.75 

  30.2 Beledigende en spottende grapjes 0.74 

  30.7 Roddels over u. 0.70 

  31.6 Men slaat geen acht op uw standpunten. 0.65 

  31.11 U wordt uitgescholden of men richt beledigende gebaren tot u. 0.56 

  30.8 Uitgesloten worden uit groepsactiviteiten, uitgesloten worden door 

collega’s. 

0.55 

  31.3 Uw vragen of uw pogingen om een gesprek te beginnen, worden 

beantwoord met stilte of vijandigheid. 

0.53 

  31.10 Negatieve reacties van anderen omdat u te hard werkt. 0.46 

  31.2 Herhaalde opmerkingen over uw vergissingen. 0.46 

  31.8 Geen respect voor uw rechten en voor uw mening omwille van uw 

leeftijd.  

0.43 

Werkgerichte pesterijen 0.78 30.5 Men neemt u uw werk af of ontneemt u bevoegdheden. 0.73 

  31.4 Uw werk en uw inspanningen worden niet naar waarde geschat. 0.71 

  31.5 Men slaat geen acht op uw standpunten. 0.68 

  30.4 Men geeft u werk onder uw niveau. 0.67 

  30.1 Iemand houdt informatie achter die u nodig hebt en maakt 

daardoor uw werk moeilijker.  

0.56 

  31.1 Opmerkingen of signalen op u erop te wijzen uw werk op te 

geven. 

0.44 

OSGW 0.80 31.7 U wordt seksueel lastiggevallen (met gebaren of woorden). 0.87 

  30.6 U wordt seksueel benaderd/aangevallen. 0.87 

Geweld 0.66 30.3 U wordt bedreigd met fysiek geweld. 0.84 

  30.10 U wordt fysiek aangevallen of mishandeld. 0.76 

Subj. slachtoffer pesterijen / 32.a Geef op basis van bovenstaande definitie aan of u gedurende de 

laatste 6 maanden werd gepest op het werk.  

/ 

Subj. observator pesterijen / 32.b Geef op basis van bovenstaande definitie aan of u gedurende de 

laatste 6 maanden zag of hoorde dat iemand anders van uw team gepest 

werd. 

/ 

Subj. slachtoffer OSGW / 33.a Geef op basis van bovenstaande definitie aan of u gedurende de 

laatste 6 maanden slachtoffer was van ongewenst seksueel gedrag op 

/ 
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het werk. 

Subj. observator OSGW / 33.b Geef op basis van bovenstaande definitie aan of u gedurende de 

laatste 6 maanden zag of hoorde dat iemand anders van uw team 

slachtoffer was van ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

/ 

Subj. slachtoffer geweld / 34.a Geef op basis van bovenstaande definitie aan of u gedurende de 

laatste 6 maanden slachtoffer was van geweld op het werk. 

/ 

Subj. observator geweld / 34.b. Geef op basis van bovenstaande definitie aan of u gedurende de 

laatste 6 maanden zag of hoorde dat iemand anders van uw team 

slachtoffer was van geweld op het werk. 

/ 

 
 

 3.2.5 Gevolgen van OGGW: enkele welzijnsvariabelen 

In de vragenlijst namen we ook enkele mogelijke gevolgen van OGGW op. Na factoranalyse met 

varimax-rotatie construeerden we 3 schalen: ‘bevlogenheid’ (α = .95), ‘jobsatisfactie’ (α = .89) en 

‘herstelbehoefte’ (α = .92)(zie Tabel 10). De items van ‘herstelbehoefte’ en ‘jobsatisfactie’ kennen een 

scoren van 1 tot en met 5 (‘helemaal niet akkoord’, ‘niet akkoord’, ‘deels akkoord, deels niet akkoord’, 

‘akkoord’ en ‘helemaal akkoord’). De items van de schaal ‘bevlogenheid’ variëren tussen 0 en 6 

(‘nooit’, ‘een paar keer per jaar of minder’, ‘eens per maand of minder’, ‘een paar keer per maand’, 

‘eens per week’, ‘een paar keer per week’ en ‘elke dag’). Alle schalen lopen van 0 tot en met 10.  

 

Tabel 10:  

Gevolgen van OGGW.   
 

Schaal of factor αααα Item Lading  

jobsatisfactie 0.89 36.10 Ik vind plezier in mijn job.
 

0.88 

  36.9 Ik ben meestal enthousiast over mijn werk. 0.86 

  36.8 Mijn werk verveelt me dikwijls. -0.81 

  36.7 Ik ben niet gelukkig met mijn werk.
 

-0.80 

herstelbehoefte 0.92 37.3 Ik kom meestal pas op een tweede vrije dag tot rust. 0.81 

  37.4 Het kost mij moeite om me na het werk in mijn vrije uren te 

concentreren. 

0.81 

  37.2 Als ik mijn werk verlaat, blijf ik me zorgen maken over 

werkproblemen.
 

0.79 

  38.4 Ik maak me, als ik vrij ben, vaak zorgen over mijn werk.
 

0.78 

  37.1 Ik vind het moeilijk om me te ontspannen op het einde van de 

werkdag. 

0.78 

  38.3 Het kost mij over het algemeen meer dan een uur voordat ik 

helemaal hersteld ben na mijn werk. 

0.77 

  38.2 Mijn baan maakt dat ik me aan het eind van een werkdag nogal 

uitgeput voel. 

0.73 

  37.5 Ik kan mijn werk heel gemakkelijk van me afzetten.
 

-0.72 

  37.6 Het komt vaak voor dat ik tijdens het laatste deel van de werkdag 

door vermoeidheid niet meer toekom aan andere bezigheden.
 

0.65 
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  38.1 Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel van de werkdag door 

vermoeidheid mijn werk niet meer zo goed kan doen.
 

0.57 

Bevlogenheid 0.95 39.1 Op mijn werk bruis ik van energie. 0.76 

  39.2 Ik vind het werk dat ik doe nuttig en zinvol. 0.77 

  39.3 Als ik aan het werk ben, dan vliegt de tijd voorbij. 0.73 

  39.4 Als ik werk, voel ik me fit en sterk. 0.80 

  39.5 Ik ben enthousiast over mijn baan. 0.86 

  39.6 Als ik werk, vergeet ik alle andere dingen om me heen. 0.60 

  39.7 Mijn werk inspireert mij. 0.84 

  39.8 Als ik ’s morgens opsta, heb ik zin om aan het werk te gaan. 0.78 

  39.9 Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik mij gelukkig. 0.83 

  39.10 Ik ben trots op het werk dat ik doe. 0.85 

  39.11 Ik ga helemaal op in mijn werk. 0.87 

  39.12 Als ik aan het werk ben, dan kan ik heel lang doorgaan. 0.79 

  39.13 Mijn werk is voor mij een uitdaging. 0.86 

  39.14 Mijn werk brengt mij in vervoering. 0.76 

  39.15 Op mijn werk beschik ik over een grote geestelijke veerkracht. 0.80 

 
 
3.3 Andere metingen (categorische metingen en continue variabelen) 

 

 3.2.1 Demografische kenmerken 

De demografische kenmerken werden in de vragenlijst voornamelijk gemeten aan de hand van 

categorieën. Enkel ‘leeftijd’ en ‘anciënniteit’ worden uitgedrukt als een geheel getal dat verwijst naar 

‘het aantal jaren’. De leeftijd werd berekend op basis van het geboortejaar (vb. 33 jaar), de anciënniteit 

werd opgenomen zoals de respondenten dit invulden (vb. 0 jaar, 10 jaar, …). Op dit niveau werden 

dan ook geen schalen geconstrueerd. Het concept ‘leiding’, dat peilt naar het al dan niet bekleden van 

een leidinggevende functie, werd gehercodeerd naar 2 categorieën (wel versus niet) in plaats van de 

oorspronkelijke 3 categorieën (zie Bijlage 1: vraag 2). ‘Functie’ werd gehercodeerd naar ‘arbeiders’ 

versus ‘bedienden’ (zie Bijlage 1: vraag 1). Omwille van de nalatigheid waarmee vraag 4 m.b.t. de 

werktijden (zie Bijlage 1) door de respondenten beantwoord werd, besloten we van deze vraag te 

weren uit de analyses. In Tabel 11 wordt een overzicht gegeven van de demografische kenmerken 

voor deze studie. 
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Tabel 11:  

De demografische kenmerken.  
 

Factor Item categorieën 

Geslacht Vraag 40 - man 

- vrouw 

Leeftijd Vraag 41 continu 

Opleiding Vraag 42 - geen 

- lager onderwijs 

- lager secundair onderwijs 

- hoger secundair onderwijs 

- hoger, niet-universitair onderwijs 

- universitair onderwijs 

Burgerlijke staat Vraag 43 - geen partner 

- een partner waarmee u samenwoont 

- een partner waarmee u niet samenwoont 

Kinderen Vraag 44 - ja 

- neen 

Functie* Vraag 1 - arbeider 

- bediende 

Leiding* Vraag 2 - ja 

- neen 

Werkregime Vraag 3 - voltijds 

- deeltijds 

Ploegen  Vraag 5 - ja 

- neen 

Anciënniteit Vraag 6 continu 

Type contract Vraag 7 - vast werk 

- tijdelijk werk 

* Werden gehercodeerd. 

 

3.2.2 Taakkenmerken 

Naast schalen werden er op het taakniveau ook categorische metingen gedaan. Hierbij ging het louter 

om de categorie ‘ja’ versus ‘neen’. Voor een overzicht van deze metingen verwijzen wij naar Tabel 

12.  

 

Tabel 12:  

De taakkenmerken: categorische metingen.  
 

Factor Item categorieën 

Sociale controle vanuit de omgeving Vraag 12.1 - ja 

- neen 

Flexibiliteit vereist van de Vraag 12.2 - ja 
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medewerker: wisselende werkuren - neen 

Flexibiliteit vereist van de 

medewerker: telewerk 

Vraag 12.3 - ja 

- neen 

Flexibiliteit vereist van de 

medewerker: rotatie van de 

werkplaats 

Vraag 12.4 - ja 

- neen 

Flexibiliteit vereist van de 

medewerker:  veelzijdigheid taken 

Vraag 12.5 - ja 

- neen 

 
 3.2.3 Kenmerken van het team of de afdeling 

Ook op dit niveau werden categorische metingen opgenomen, waarvan geen schalen ontwikkeld 

werden volgens de principale componenten-analyse met varimax-rotatie. Hierbij ging het om de 

‘grootte van het team of de afdeling’ aan de hand van een door ons gepresenteerde definitie van ‘team’ 

en de ‘frequentie van conflict (zie Tabel 13).  

 

Tabel 13:  

Kenmerken van het team of de afdeling: categorische metingen.  
 

Factor Item categorieën 

Grootte van het team of de afdeling Vraag 13 - 1 tot en met 5 medewerkers 

- 6 tot en met 10 medewerkers 

- 11 tot en met 20 medewerkers 

- Meer dan 20 medewerkers 

Frequentie van het conflict Vraag 14 - (bijna) iedere dag 

- een aantal keren per week 

- een aantal keren per maand 

- een aantal keren per jaar 

- (bijna) nooit 

 

 3.2.4 Organisationele kenmerken 

Naast negen schalen bevat het organisationele niveau eveneens drie categorische metingen (zie Tabel 

14). Eén van hen, ‘het plaatsvinden van organisationele veranderingen’ (‘ja’ versus ‘neen’), was 

opgenomen in de vragenlijst zelf (Bijlage 1: vraag 24). Voor de ‘organisatiegrootte’ en ‘geslachtsratio’ 

namen we contact op met de contactpersoon binnen de desbetreffende organisatie. De 

‘organisatiegrootte’ werd ingedeeld in zes categorieën. De ‘geslachtratio’ werd weergegeven aan de 

hand van een maat tussen 0 en 1. Een score van 0.50 verwijst naar een evenwicht tussen mannelijke en 

vrouwelijk werknemers. Een getal boven de 0.50 weerspiegelt een mannelijk overwicht, een getal 

onder 0.50 verwijst naar een vrouwgedomineerde organisatie. 
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Tabel14:  

De organisationele kenmerken: categorische metingen.  
 

Factor Item # categorieën 

Het plaatsvinden van organisationele 

veranderingen 

Vraag 24 2 (ja versus neen) 

Organisatiegrootte / - 100-500 medewerkers 
- 501-800 medewerkers 
- 801-1.500 medewerkers 
- 1.501-5000 medewerkers 
- 5.001-15.000 medewerkers 
- > 15.000 medewerkers 

Geslachtsratio / Continu (tussen 0 en 1) 

 

3.3 Twee methodes: een schriftelijke en een elektronische vragenlijst 

 

Bij drie van de deelnemende organisaties bleek een personeelsbevraging enkel haalbaar mits de data 

verzameld werden via een websurvey. Daarom werd er binnen de KUL gezocht naar de nodige 

expertise om een elektronische vragenlijst te ontwikkelen5. In totaal werden 4080 personeelsleden 

(38%) elektronisch benaderd, terwijl aan 6663 werknemers (62%) gevraagd werd om op de 

traditionele, schriftelijke wijze aan de studie deel te nemen. Van de 5062 respondenten vulde 41,3% de 

lijst elektronisch in, 58,7% deed dit schriftelijk (zie Figuur 1). De drie organisaties die hun bevraging 

elektronische organiseerden, behoren tot de tertiaire (nl. ‘selectie en ter beschikkingstelling van 

personeel’) en de quartaire sector (nl. ‘ziekenhuizen en overige gezondheidszorg’ en ‘openbaar 

bestuur’).  

 

Figuur 1:  

Verdeling schriftelijk versus elektronisch bevraagde werknemers (%). 

41,30%

58,70%

electronisch

schriftelijk

 
 

                                                 
5 Met dank aan Dirk Heerwegh, Faculteit Sociale en Politieke Wetenschappen, KULeuven. 
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OVERZICHT: DE METINGEN 

1. Demografische kenmerken 

Categorische metingen Geslacht 2 categorieën 

 Opleiding 6 categorieën 

 Burgerlijke Staat 3 categorieën 

 Kinderen 2 categorieën 

 Functie 2 categorieën 

 Leiding 2 categorieën 

 Werkregime 2 categorieën 

 Ploegen 2 categorieën 

 Type Contract 2 categorieën 

Continue metingen Leeftijd Geheel getal in ‘jaren’ 

 Anciënniteit Geheel getal in ‘jaren’ 

2. Taakkenmerken 
Schalen Werkdruk 4 items 

 Rolconflict 4 items 

 Jobonzekerheid 4 items 

 Jobcomplexiteit 7 items 

 Vaardigheidsbenutting 7 items 

 Feedback 5 items 

 Duidelijkheid 4 items 

 Autonomie 4 items 

 Contact met derden 1 item 

 Infrastructuur: stressoren 1 item 

Categorische metingen Sociale controle vanuit de omgeving 2 categorieën 

 Flexibiliteit: wisselende werkuren 2 categorieën 

 Flexibiliteit: telewerk 2 categorieën 

 Flexibiliteit: rotatie van de plaats 2 categorieën 

 Flexibiliteit: veelzijdigheid taken 2 categorieën 

3. Kenmerken van het team of de afdeling 
Schalen Oplossingsgerichte conflicthantering 4 items 

 Forcerende conflicthantering 4 items 

 Vermijdende conflicthantering 3 items 

 Toegevende conflicthantering 4 items 

 Sociale steun van collega’s 5 items 

 Sociaal Leiderschap 6 items 

 Laissez-faire Leiderschap 7 items 

 Taakgericht Leiderschap 5 items 

Categorische metingen Grootte van het team/de afdeling 4 categorieën 

 Frequentie van het conflict 5 categorieën 

4. Organisationele kenmerken 
Schalen Mensgerichte cultuur 16 items 

 Taakgerichte cultuur 16 items 

 Power distance 2 items 

 Formalisering 5 items 

 Omgang met organisatieveranderingen 6 items 
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 Procedurele rechtvaardigheid 6 items 

 Communicatie 4 items 

 Beleid tegen OGGW 7 items 

Categorische metingen Plaatsvinden organisatieveranderingen 2 categorieën 

 Organisatiegrootte 6 categorieën 

Continue metingen Geslachtsratio Getal tussen 0 en 1 

5. Gevolgen van OGGW 
Schalen Jobsatisfactie 4 items 

 Herstelbehoefte 11 items 

 Bevlogenheid 15 items 

 

4. DE ONDERZOEKSHYPOTHESEN M.B.T. RISICOFACTOREN 

 
Aan de hand van het literatuuroverzicht en het kwalitatieve onderzoek (Baillien, Neyens & De Witte, 

2004a; 2004b) ontwikkelen we verschillende hypothesen over de band tussen demografische, taak-, 

team/afdelings- en organisationele factoren en het slachtoffer6 worden van OGGW. Deze hypothesen 

richten zich vooral op ‘hoofdeffecten’: zij formuleren een verband tussen ongewenst gedrag en één 

bepaald aspect op zich. Zo wordt bijv. de functie van de werknemer op zich gerelateerd met OGGW, 

los van het diploma van de medewerker. De hypothesen worden nadien getoetst aan de hand van de 

antwoorden op de vragenlijst.  

 

4.1 Demografische kenmerken 

 

Wat betreft de persoonlijke kenmerken van de medewerker formuleren we hypothesen over het 

geslacht, de leeftijd, de opleiding, de burgerlijke staat, de functie, de positie, het werkregime, het 

werken in ploegen, de anciënniteit en de aard van het contract.  

 

 4.1.1 Het geslacht van de medewerker 

In het literatuuroverzicht (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a) kwam het geslacht van de 

medewerkers enkel voor OSGW eenduidig naar voren als een belangrijke risicofactor. Vooral 

vrouwelijke werknemers ondergaan dergelijk ongewenst gedrag. Met betrekking tot pesterijen op het 

werk bleek het effect van geslacht gemedieerd te worden door de positie binnen de onderneming 

(horizontale en verticale segregatie; cfr. Hoel, Cooper en Farager, 2001): het effect van geslacht op het 

slachtoffer worden van pesterijen wordt bepaald door de positie van de medewerker binnen de 

onderneming. Vrouwen bekleden minder frequent dan mannen een hoge positie. Zij komen vaker 

terecht in lagere posities binnen de onderneming. Aangezien pesterijen eerder gericht worden naar een 

                                                 
6 Gezien mensen niet gemakkelijk toegeven dat zij zélf negatief of zelfs ongewenst gedrag stellen, is het quasi 
onmogelijk om via een vragenlijstonderzoek het daderschap van OGGW te meten. Daarom hebben deze 
hypothesen louter betrekking op het slachtofferschap van dergelijk gedrag. In de literatuurstudie en de 
kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a; 2004b) werd echter wel ingegaan op factoren die het 
daderschap aanmoedigen.  
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ondergeschikte of collega, hebben vrouwen louter door de positie die zij innemen in de hiërarchie 

meer kans op pesterijen. De kwalitatieve resultaten (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b) suggereren 

echter een verhoogde kans voor vrouwelijke werknemers op alle drie vormen van OGGW. Zelfs in 

onze geëmancipeerde Westerse maatschappij worden vrouwen nog steeds beschouwd als het 

‘zwakkere geslacht’ dat zich moeilijk kan verdedigen. Hierdoor zou een vrouwelijke werkneemster 

vatbaarder zijn voor pesterijen, geweld én ongewenste intimiteiten. Voor OSGW speelt bovendien ook 

het typische seksuele karakter van deze vorm van ongewenst gedrag een rol. Mannen en vrouwen 

verschillen in hun omgang met seksualiteit: mannen hebben meer nood aan (direct of indirect) 

seksueel contact en richten zich hierbij sneller naar vrouwelijke medewerkers. Louter vrouw zijn op 

zich, ongeacht de relatie met andere aspecten (bijv. de organisatiecultuur), zou m.a.w. samengaan met 

een verhoogd slachtofferschap van OGGW. In de lijn van onze eigen kwalitatieve bevindingen 

formuleren wij de volgende hypothese: 

 

Hypothese 1: Vrouwen rapporteren meer pesterijen, OSGW en geweld dan 
mannen. 

 

 4.1.2 De leeftijd 

Jongere werknemers rapporteren consistent meer OSGW dan oudere werknemers (Baillien, Neyens & 

De Witte, 2004a; 2004b). Jongere werknemers worden dikwijls aantrekkelijker bevonden dan hun 

oudere collega’s. Ook bevinden zij zich, door hun jongere loopbaan, in een kwetsbaardere positie: 

omwille van een mogelijke schending van hun carrièreperspectieven zouden zij minder snel geneigd 

zijn om tegen dergelijk gedrag in te gaan als dit negatieve gevolgen kan hebben voor hun loopbaan. 

Wat betreft pesterijen geeft de kwalitatieve studie echter een ander beeld: nu zouden oudere 

werknemers sneller slachtoffer worden. Dit zou volgen uit het moeilijker ‘mee’ kunnen met 

veranderingen in de organisatie en in de job (vb. informatisering, automatisering,…). De oudere 

werknemer beschouwt deze veranderingen op zich als een ware ‘pesterij’ of voelt zich gemakkelijker 

geviseerd door zijn of haar omgeving bij opmerkingen op zijn of haar dalende prestaties. Anderzijds 

kan de oudere werknemer ook het doelwit worden van collega’s die ‘lijden’ onder zijn of haar 

afgenomen aanpassingsvermogen. De hypothesen worden: 

 

Hypothese 2: Jongere werknemers rapporteren meer OSGW dan oudere 
werknemers. 
 
Hypothese 3: Oudere werknemers rapporteren meer pesterijen dan jongere 
werknemers. 
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Wat betreft geweld op het werk, kunnen wij geen directe hypothese afleiden uit de literatuur of de 

kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a; 2004b). Het verband tussen leeftijd en 

geweld zullen wij exploreren in de resultatensectie. 

   

 4.1.3 De opleiding 

Zowel in het literatuuroverzicht als in het kwalitatieve onderzoek (Baillien, Neyens & De Witte, 

2004a; 2004b) vonden we geen eenduidig verband terug tussen het opleidingsniveau en OGGW. We 

kunnen bijgevolg geen onderzoekshypothese afleiden met betrekking tot de opleiding van de 

medewerker als risicofactor voor pesterijen, geweld en OSGW. De opleiding van de respondenten 

wordt dus exploratief in de analyses opgenomen. Zo kunnen we nagaan óf en wanneer opleiding 

samengaat met een verhoogd risico op OGGW.  

 

 4.1.4 De burgerlijke staat en kinderen 

Ongehuwden en alleenstaanden hebben, ongeacht het geslacht van de medewerker, een grotere kans 

om slachtoffer te worden van OSGW (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). Dit risico zou zelfs 

verhogen wanneer zij in die situatie kinderen ten laste hebben: het financiële motief wordt dan immers 

té belangrijk om de job op het spel te zetten. De medewerker wordt hierdoor minder weerbaar voor 

ongewenste intimiteiten, vooral wanneer deze gesteld worden door ‘machtigere’ daders die op hun 

stilzwijgen rekenen. Toegepast op de vraagstelling in onze eigen vragenlijst, stellen wij: 

 

Hypothese 4: Medewerkers zonder een partner rapporteren meer OSGW dan 
medewerkers met een partner waarmee zij niet samenwonen. Deze rapporteren op 
hun beurt meer OSGW dan zij die een partner hebben waarmee zij wel 
samenwonen. 
  
Hypothese 5: Voor medewerkers zonder een partner geldt: zij die kinderen 
hebben, rapporteren meer OSGW dan zij die geen kinderen hebben.  
 
Hypothese 6: Voor medewerkers met een partner waarmee zij niet samenwonen, 
geldt: zij die kinderen hebben, rapporteren meer OSGW dan zij die geen kinderen 
hebben.  

 

Voor pesterijen en geweld werd geen verband teruggevonden met de burgerlijke staat en het al dan 

niet hebben van kinderen. Ook dit zullen we uitdiepen via exploratieve analyses.  

 

 4.1.5 De functie binnen de organisatie 

Arbeiders zullen frustraties eerder uiten aan de hand van verbaal of zelfs fysiek geweld. Bedienden 

grijpen sneller naar pesterijen om hun ongenoegen te laten blijken (Baillien, Neyens & De Witte, 

2004b). Wat betreft het slachtoffer worden van OGGW, is het helaas moeilijker om eenduidige 

hypothesen te formuleren. Zowel in het literatuuroverzicht als in de kwalitatieve studie (Baillien, 
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Neyens & De Witte, 2004a; 2004b) is er immers geen consistentie in de resultaten voor het 

slachtofferschap bij arbeiders en bedienden. Opnieuw gaan we exploratief na óf en wélke functie een 

risicofactor vormt voor pesterijen, geweld en OSGW.   

 

  4.1.6 De positie: al dan niet leidinggevende zijn 

Wat betreft de hiërarchische positie van het slachtoffer van OGGW is het moeilijk om een duidelijke 

lijn te trekken doorheen de verschillende studies (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). Wel blijken 

daders eerder een superieure of gelijke positie te bekleden t.a.v. hun slachtoffer. Pesterijen, geweld of 

OSGW t.a.v. iemand in een superieure positie is daarentegen erg zeldzaam. Daarom besluiten we dat 

werknemers zonder een superieure positie (of ‘niet-leidinggevenden’) gemakkelijker slachtoffer 

worden van OGGW. We stellen:  

 

Hypothese 7: Niet-leidinggevenden rapporteren meer pesterijen, geweld en OSGW 
dan leidinggevenden. 

 

 4.1.7 Het werkregime 

Volgens de kwalitatieve resultaten (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b) worden deeltijds werkenden 

frequenter slachtoffer van pesterijen dan voltijds werkenden. Deeltijds tewerkgestelden zijn vaak 

minder goed op de hoogte van veranderingen en nieuwe afspraken binnen de organisatie, de afdeling 

of het team. Dit kan door de deeltijds werkende gepercipieerd worden als (opzettelijke) sociale isolatie 

of pesterijen. Anderzijds gaat een deeltijdse tewerkstelling samen met heel wat onduidelijkheden, die 

kunnen uitmonden in conflicten. Dit kan dan weer een aanleiding zijn voor pesterijen t.a.v. de 

‘zwakkere’ in het debat: de deeltijdse werknemer.  

 

Hypothese 8: Deeltijds werkenden rapporteren meer pesterijen dan voltijds 
werkenden. 

 

 4.1.8 Ploegenwerk 

Opdebeeck et al. (2002) detecteerden ploegenwerk als een risicofactor voor fysiek geweld. Dit 

verband verdween echter na controle voor de arbeidskenmerken (cfr. Baillien, Neyens & De Witte, 

2004a). In de kwalitatieve studie werd ploegenwerk gerelateerd aan OSGW (Baillien, Neyens & De 

Witte, 2004b), maar dit verband zou dan weer sterk te wijten zijn aan een gebrekkige controle bij bijv. 

de wisselmomenten. Eenduidige hypothesen m.b.t. ploegenwerk kunnen we bijgevolg noch uit het 

literatuuroverzicht, noch uit de kwalitatieve studie afleiden. Daarom gaan we exploratief na of 

ploegenwerk een risico vormt voor het slachtoffer worden van pesterijen, geweld en OSGW.  
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 4.1.9 Anciënniteit 

Anciënniteit vormt één van de belangrijke determinanten van informele macht binnen de organisatie, 

de afdeling of het team: hoe lager de anciënniteit, hoe minder informele macht. Werknemers met een 

lagere anciënniteit zijn m.a.w. vaak ‘zwakker’ dan hun collega’s met een hogere anciënniteit. 

Hierdoor zijn zij vatbaarder voor OSGW en geweld (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). Een lagere 

anciënniteit gaat bovendien vaak samen met een slechtere kennis van het volledige takenpakket. 

Opmerkingen worden, vaak net omwille van die minder grondige kennis van de job, gemakkelijker als 

onterecht beschouwd. Door deze ‘onterechte opmerkingen’ voelt de medewerker met een lagere 

anciënniteit zich sneller geviseerd dan de medewerkers met een hogere anciënniteit. Deze werknemer 

rapporteert eerder dat hij of zij een slachtoffer is van pesterijen op het werk. We veronderstellen: 

 

Hypothese 9: Hoe lager de anciënniteit, hoe meer pesterijen, geweld en OSGW 
gerapporteerd worden. 

 

 4.1.10 Contract 

Net als werknemers met een lagere anciënniteit, genieten ook werknemers met een tijdelijk contract 

minder aanzien en minder informele macht. Ook zij zijn de sociaal ‘zwakkeren’ binnen de organisatie, 

de afdeling of het team. Zo vonden Hoel en Salin (2003) een hogere pestprevalentie bij tijdelijken en 

interimarissen. Als verklaring stelden zij dat tijdelijke werknemers minder weerstand kunnen bieden 

tegen druk en minder geneigd zijn om in te gaan tegen het oneerlijke en agressieve gedrag van 

anderen. Deze redenering kan ook doorgetrokken worden naar geweld en OSGW: ook nu zijn de 

‘sociaal zwakkere’ tijdelijke werknemers een gemakkelijke prooi. Dit werd bevestigd in onze 

kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). In de lijn van een lagere anciënniteit, stellen 

we m.b.t. de aard van het contract de volgende hypothese:  

 

Hypothese 10: Werknemers met tijdelijk werk rapporteren meer pesterijen, 

geweld en OSGW dan werknemers met een vast contract.  

 
 

4.2 Het taakniveau 

 

Het eerste belangrijke niveau binnen de organisationele of ‘werkgeversgerelateerde’ risicofactoren is 

het job- of het taakniveau. Ook de hypothesen over deze factoren worden geformuleerd aan de hand 

van het literatuuroverzicht en de resultaten van de kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 

2004a; 2004b). 
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 4.2.1 Werkdruk 

Gepesten rapporteren hogere taakeisen (Notelaers en De Witte, 2003), een hoger werktempo en hogere 

werkhoeveelheid (Opdebeeck et al., 2002), meer gehaastheid (Vartia, 1996), meer tijdsdruk en een 

meer hectische werkomgeving (Appelberg et al., 1991) dan niet-gepesten en eventueel observatoren 

van pestgedrag (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). Dit verband tussen een hoge werkdruk en 

gepest worden, zien we nogmaals bevestigd in onze eigen kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De 

Witte, 2004b). Als elfde hypothese stellen we:  

 

Hypothese 11: Werknemers met een hoge werkdruk rapporteren meer pesterijen.  

 
Het slachtofferschap van geweld werd echter minder vaak in verband gebracht met een hoge 

werkdruk. Voor OSGW kwam werkdruk noch in de literatuurstudie, noch in de kwalitatieve studie aan 

bod. Daarom zullen we het verband tussen werkdruk en geweld of OSGW exploratief analyseren.  

 

 4.2.2 Rolconflict 

Uit de literatuurstudie komt rolconflict naar voren als één van de belangrijkste taakgerelateerde 

risicofactoren voor pesterijen op het werk (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). Zo rapporteerden 

Noorse slachtoffers van pesterijen meer rolconflict dan observatoren van dit gedrag. Observatoren 

ervoeren dan weer meer rolconflict dan ‘niet-slachtoffers én niet-observatoren’ (Einarsen et al., 1994). 

De resultaten van Notelaers en De Witte (2003) sluiten hierbij aan. De kwalitatieve studie bevestigde, 

weliswaar iets minder sterk, het positieve verband tussen rolconflict en het slachtoffer worden van 

pesterijen. We verwachten dan ook dat: 

 

Hypothese 12: Werknemers met veel rolconflict rapporteren meer pesterijen. 

 
Opnieuw vonden we geen verbanden terug met betrekking tot OSGW en geweld. Net als voor 

werkdruk zullen we ook ditmaal exploreren óf en wanneer rolconflict het risico verhoogt op geweld en 

OSGW. 

 

 4.2.3 Jobonzekerheid 

Notelaers en De Witte (2003) vonden een samenhang tussen jobonzekerheid en pesterijen op het werk. 

Het ging hierbij weliswaar om een relatief klein verband, maar een hogere jobonzekerheid bleek 

alleszins statistisch significant samen te gaan met het slachtofferschap van pesterijen (cfr. Baillien, 

Neyens & De Witte, 2004a). In onze kwalitatieve studie vonden we een sterk verband tussen 

jobonzekerheid en pesterijen (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b): bij een hoge jobonzekerheid zijn 

medewerkers minder geneigd hun grenzen duidelijk te maken ten aanzien van anderen. Slachtoffers 
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durven zich bijgevolg niet verzetten tegen de pesterijen uit schrik hun job te verliezen. Om dezelfde 

reden werd in deze studie een link gelegd tussen jobonzekerheid en OSGW. We stellen:  

 

Hypothese 13: Werknemers met een hogere jobonzekerheid rapporteren meer 
pesterijen en OSGW.  

 
Tot nu toe vonden we geen samenhang terug tussen jobonzekerheid en het slachtofferschap van 

geweld. Dit zullen we exploratief verkennen in de resultatensectie. 

 

 4.2.4 Jobcomplexiteit 

In de literatuurstudie blijken de resultaten mbt jobcomplexiteit eerder ambigu (Baillien, Neyens & De 

Witte, 2004a). Zapf et al. (1996) detecteerden bijvoorbeeld een negatieve samenhang tussen 

jobcomplexiteit en ‘sociale isolatie’ en tussen jobcomplexiteit en ‘verbale agressie’. Toch werd er 

geen verband gevonden tussen jobcomplexiteit en pesterijen in het algemeen (Zapf, 1999). In het 

kwalitatieve rapport zien we dat een hoge jobcomplexiteit voornamelijk aanleiding gaf tot daderschap, 

maar soms ook tot slachtofferschap van pesterijen (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). Een hoge 

jobcomplexiteit maakt een werknemer immers kwetsbaar: hij of zij kan zich moeilijker verdedigen 

tegen ongewenst gedrag, wat potentiële daders meer macht geeft om zulk gedrag te stellen. Met 

betrekking tot jobcomplexiteit veronderstellen we:  

 

Hypothese 14: Werknemers met een hoge jobcomplexiteit rapporteren meer 
pesterijen.  

 
Voor jobcomplexiteit kunnen we zowel uit de literatuur als uit de kwalitatieve studie geen hypothesen 

afleiden m.b.t OSGW en geweld. Dit zullen we uitdiepen via exploratieve analyses. 

 

 4.2.5 Vaardigheidsbenutting 

Uit ons literatuuroverzicht concludeerden we dat vaardigheidsbenutting negatief samenhangt met 

‘gepest worden’ (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). Zo vonden bijv. Einarsen en zijn collega’s 

(1994) een significant negatieve correlatie tussen pesterijen op het werk en een lage satisfactie met de 

uitdaging die het werk met zich meebrengt: hoe minder de medewerkers hun capaciteiten konden 

gebruiken bij het uitvoeren van hun job en hoe minder leermogelijkheden zij percipieerden, hoe meer 

zij gepest werden (Einarsen & Raknes, 1997). De geïnterviewden uit de kwalitatieve fase vermeldden 

eveneens dat vaardigheidsbenutting en afwisseling samenhangen met het slachtofferschap van 

pesterijen. Vandaar onze hypothese: 

 

Hypothese 15: Werknemers die hun vaardigheden weinig kunnen benutten, 
rapporteren meer pesterijen. 
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Wij vonden geen studies die het verband nagaan tussen vaardigheidsbenutting enerzijds en geweld of 

OSGW anderzijds. Ook de kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b) bracht hierin 

geen duidelijkheid. Daarom gaan we voor deze twee vormen van OGGW over tot exploratieve 

analyses. 

 

 4.2.6 Feedback 

Ook weinig informatie of ‘feedback’ over de taak blijkt een risicofactor voor pesterijen op het werk 

(Notelaers & De Witte, 2003). Moeilijk te evalueren taken worden doorheen de literatuur dan ook 

aangehaald als een mogelijke bron van pesterijen (cfr. Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). Zo 

schreven Hubert en van Veldhoven (2001) het hogere aantal ‘ongewenste situaties’ in bepaalde 

sectoren toe aan de onduidelijkere -en dus moeilijker te evalueren- kwaliteit en kwantiteit van het 

werk in deze sectoren.  

 

Hypothese 16: Werknemers die weinig feedback krijgen, rapporteren meer 

pesterijen.  

 

Voor OSGW en geweld kunnen we met betrekking tot feedback geen hypothesen afleiden uit de 

literatuur of de kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). Vandaar dat we exploratief 

nagaan of feedback ook het risico op deze vormen van OGGW verhoogt. 

 

 4.2.7 Duidelijkheid 

Zowel in Belgische als in buitenlandse studies rapporteerden gepesten een groter gebrek aan 

wederzijdse conversaties over taken en doelen, meer onduidelijkheid over het doel van het werk 

(Vartia, 1996) en meer jobambiguïteit (Fils en Notelaers, 2003). Opdebeeck et al. (2002) vonden 

eveneens een verband terug tussen taakverwarring en OSGW (cfr. Baillien, Neyens & De Witte, 

2004a). In onze eigen kwalitatieve studie werden sterke verbanden aangegeven tussen 

job(on)duidelijkheid en het slachtofferschap van pesterijen en OSGW. Jobonduidelijkheid maakt de 

medewerker kwetsbaarder en biedt een potentiële dader meer macht en mogelijkheden om over te 

gaan tot pestgedragingen en OSGW. Vandaar veronderstellen we dat: 

 

Hypothese 17: Werknemers die veel jobonduidelijkheid of weinig jobduidelijkheid 
ervaren, rapporteren meer pesterijen en OSGW. 

 
Wat betreft het slachtofferschap van geweld, vonden we geen evidentie voor verbanden met 

job(on)duidelijkheid. We gaan bijgevolg exploratief na óf en wanneer job(on)duidelijkheid verband 

houdt met het slachtoffer worden van geweld.  
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 4.2.8 Autonomie 

Hoewel autonomie in verschillende studies vaak met andere items gemeten werd, blijken zowel de 

controle over tijd (Zapf, Knorz & Kulla, 1996), de mogelijkheden om de eigen zaken te beïnvloeden 

(o.a. Vartia, 1996) en de tevredenheid over de controle over het werk (Einarsen, Raknes & Matthiesen, 

1994) omgekeerd geassocieerd met pesterijen op het werk. Belgisch onderzoek wees bovendien op de 

rol van minder zelfstandigheid in het werk (Opdebeeck et al., 2002) en een lagere tevredenheid over 

de eigen verantwoordelijkheden (Garcia et al., 2002). Ook in de kwalitatieve studie beschrijven de 

geïnterviewden de rol van een lage autonomie bij pesterijen op het werk. De medewerker met weinig 

autonomie heeft minder mogelijkheden om conflicten op te lossen, bekleedt een relatief kwetsbare 

positie en wordt gemakkelijker slachtoffer van pesterijen op het werk (Baillien, Neyens & De Witte, 

2004b).  

 

Hypothese 18: Werknemers die een lage autonomie ervaren, rapporteren meer 
pesterijen. 

 
Opnieuw vonden we geen literatuur over verbanden tussen autonomie en OSGW of geweld. Dit zullen 

we exploreren in de resultatensectie. 

 

 4.2.9 Contact met derden 

Belgisch onderzoek toonde aan dat de kans op OGGW groter is bij medewerkers die beroepsmatig in 

contact treden met derden
7
 (Opdebeeck et al., 2002): contacten met patiënten of cliënten, leerlingen, 

cursisten of kinderen hangen samen met een grotere kans op fysiek en seksueel geweld (Baillien, 

Neyens & De Witte, 2004a). Ook in ons kwalitatief onderzoek vormden het werken met klanten, met 

psychiatrische patiënten, verslaafden, jeugdige delinquenten, mensen die gedronken hebben, 

allochtonen, stropers, schippers, chauffeurs, leerlingen, ouders, werkzoekenden en uitzendkrachten 

allen een risicofactor voor geweld of OSGW (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). 

 

Hypothese 19: Werknemers die veel in contact komen met derden, zijn vaker 
slachtoffer van geweld en OSGW. 

  

4.2.10 Infrastructuur: hinder en sociale controle 

Een grondige studie van de literatuur wees ook op de infrastructuur als een potentiële risicofactor voor 

pesterijen en geweld op het werk (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). Garcia et al. (2002) ontdekten 

een significant verschil tussen slachtoffers en niet-slachtoffers van pesterijen inzake de tevredenheid 

over de fysieke omgeving. In Vlaams onderzoek werd ook aangetoond dat de infrastructuur mede aan 

                                                 
7 Mensen waarmee men (noodzakelijk) in contact komt voor het werk, maar die zelf niet in dezelfde organisatie 
tewerkgesteld zijn. Voorbeelden zijn. klanten, leveranciers, patiënten, ...  
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de basis kan liggen van geweld (Opdebeeck et al., 2002). Stressoren zoals té warme of té koude 

werkruimtes, vuile kantoren en een groot aantal collega’s voor een kleine ruimte, komen de werksfeer 

niet ten goede. Ook de ruimtelijke geïsoleerdheid kan een factor zijn die bijdraagt tot pesterijen. In 

onze eigen kwalitatieve studie merkten we m.b.t. de infrastructuur twee belangrijke processen op: 

 

• Enerzijds kan de infrastructuur een stressor vormen (door vb. veel lawaai, hoge temperaturen, 

krappe ruimtes, …) en op die manier leiden tot meer geweld en pesterijen (Baillien, Neyens & 

De Witte, 2004b).  

 

Hypothese 20: Werknemers die veel hinder ervaren vanuit de infrastructuur 
rapporteren meer pesterijen en geweld. 

 

Voor OSGW vonden we geen evidentie voor de invloed van stressoren op het ondergaan van 

zulk gedrag. Vandaar dat we dit verband exploratief zullen nagaan.  

 

• Anderzijds kon de infrastructuur ook de sociale controle en zichtbaarheid van 

grensoverschrijdend gedrag verhogen, waardoor minder geweld, pesterijen en OSGW zouden 

optreden. Vandaar de volgende hypothese: 

 

Hypothese 21: Werknemers die geen sociale controle ervaren, rapporteren meer 
pesterijen, geweld en OSGW.  

 

 4.2.11 Flexibiliteit 

De relatie tussen flexibiliteit en OGGW werd tot nu toe nog niet onderzocht in kwantitatieve 

mobbingstudies. Toch leek het ons een zinvol aspect om op te nemen in de huidige studie: veel 

werknemersflexibiliteit kan bijdragen tot een betere coping met frustraties, strains en conflicten. 

Hierdoor kan de kans verlagen dat dezen escaleren in geweld, pesterijen of OSGW (Baillien, Neyens 

& De Witte, 2004b). In deze studie zullen wij exploreren óf en op welke wijze flexibiliteit samenhangt 

met OGGW. 

 

4.3 Het niveau van team of afdeling 

 

Zoals ook bleek uit de literatuurstudie en de kwalitatieve resultaten, situeren de organisationele of 

werkgeversgerelateerde risicofactoren zich niet louter op het taakniveau. Ook het niveau van het team 

of de afdeling speelt een belangrijke rol in het ontstaan en voortbestaan van OGGW (Baillien, Neyens 

& De Witte, 2004a; 2004b). Aan de hand van de resultaten uit beide rapporten, formuleren we op dit 

niveau 9 hypothesen over het verband tussen potentiële risicofactoren en pesterijen, geweld en 

OSGW. 
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 4.3.1 Grootte van het team of de afdeling 

De werkomgeving reikt normen en waarden aan die belangrijk zijn bij de uitvoering van de job. Deze 

normen moedigen bepaalde reacties en gedragingen in de organisatie of het team aan en gaan andere 

dan weer tegen (Lawrence en Leather, 1999). Dikwijls inhiberen deze normen kwaadaardig of 

ongehoord gedrag. In situaties waarin de identiteit van de werknemer geheel of relatief onbekend is ( = 

deïndividuatie), verliezen deze normen echter hun beperkende invloed. Hoe groter dus het team of de 

afdeling, hoe meer deïndividuatie en hoe beperkter de impact van normen en waarden op het 

tegengaan van OGGW. Verder heeft de team- of afdelingsgrootte een duidelijke invloed op de 

‘effect/danger’-ratio (Björkvist et al., 1994). In een kleine en transparante afdeling (team) is de kans 

om betrapt te worden op OGGW groter. De potentiële sociale gevolgen van het stellen van dergelijk 

gedrag liggen in dit geval hoger dan in grote(re) afdelingen of teams. Hoe groter het team of de 

afdeling, hoe kleiner de inhiberende werking van normen m.b.t. OGGW en hoe gunstiger de 

‘effect/danger’-ratio. Hoe groter het team of de afdeling, hoe gemakkelijker ongewenst gedrag zal 

optreden.   

 

Hypothese 22: Hoe groter het team of de afdeling, hoe meer pesterijen, geweld en 

OSGW.   
 

 

 4.3.2 Frequentie conflict 

Zowel uit het literatuuroverzicht als uit het kwalitatieve rapport blijkt het belang van een conflictueus 

klimaat voor het ontstaan en voortbestaan van pesterijen, geweld en OSGW (Baillien, Neyens en De 

Witte, 2004a; 2004b). Zo schetsten we in de literatuurstudie de bevindingen van O’Moore et al. (2003) 

waarbij Ierse vakbondsleden die de algemene sfeer op het werk als vijandig en conflictueus 

beoordeelden, in meer dan de helft van de gevallen zelf slachtoffer (geweest) waren van ongewenst 

gedrag. De kwalitatieve studie onthulde 11 verbanden tussen een conflictueus klimaat en een feitelijk 

voorval van pesterijen, geweld of ongewenste intimiteiten. Een hoge frequentie van conflict moedigt 

met andere woorden OGGW aan. Onze hypothese wordt: 

 

Hypothese 23: Hoe meer conflict binnen het team, hoe meer pesterijen, geweld en 

OSGW.   

 
 

 4.3.3 Conflicthantering 

Leymann (1996) definieert ‘mobbing’ of pesterijen op het werk als een geëscaleerd conflict. Volgens 

de kwalitatieve bevindingen is dit bovendien ook dikwijls het geval bij geweld of OSGW. Niet enkel 

de frequentie van het conflict, maar ook de wijze waarop men met deze conflicten omgaat, kan dus 

een risicofactor zijn voor OGGW (cfr. Vartia, 1996). Volgens de Dual Concern Theory (Rubin et al., 
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1994) zijn bepaalde conflicthanteringstrategieën efficiënter dan anderen. Deze theorie stelt dat 

conflictmanagement binnen een team een functie is van een hoge of lage bezorgdheid voor jezelf, 

gecombineerd met een hoge versus lage bezorgdheid voor de andere(n). Dit resulteert in vier8 

conflicthanteringstrategieën (zie Figuur 2):  

 

Figuur 2:  

De conflicthanteringstrategieën volgens de Dual Concern Theory (Rubin et al., 1994). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De effectiviteit van de conflicthantering wordt bepaald door de integratieve en de distributieve 

dimensie van de strategie (Van de Vliert, 1997). De integratieve dimensie handelt over de mate waarin 

de doelstellingen van de conflicterende partijen worden geïntegreerd door de 

conflicthanteringstrategie. Deze dimensie bevat de vermijdende (weinig integratie) en 

probleemoplossende (hoge integratie) conflicthantering. De distributieve dimensie verwijst naar de 

mate waarin de uitkomst van de conflicthantering wordt verdeeld tussen zichzelf en de andere 

waarmee men in conflict is. Toegeven leidt voornamelijk tot het tegemoetkomen aan de doelstelling 

van de andere. Forceren leidt daarentegen eerder tot het behartigen van de eigen doelstellingen. 

Volgens Van de Vliert (1997) zullen conflicten meer escaleren als de omgangstrategie laag scoort op 

de distrubutieve dimensie (weinig bezorgd om de andere, maar veel om zichzelf: vb. forceren) en/of 

weinig integratief is (vb. vermijden). Aangezien OGGW dikwijls volgt uit de escalatie van een conflict 

(zie ook Baillien, Neyens & De Witte, 2004b), veronderstellen we voor ongewenst gedrag: 

 

Hypothese 24: Meer oplossingsgericht (= probleemoplossen) gaat samen met 
minder pesterijen, geweld en OSGW dan minder oplossingsgericht. 
 
Hypothese 25: Meer toegeven gaat samen met minder pesterijen, geweld en OSGW 
dan minder toegeven. 

                                                 
8 De oorspronkelijke theorie onderscheidt eigenlijk 5 conflicthanteringstrategieën. De vijfde stijl, ‘compromis 
zoeken’, werd echter niet opgenomen in onze vragenlijst en zal hier dan ook niet behandeld worden.  
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Hypothese 26: Meer vermijden gaat samen met meer pesterijen, geweld en OSGW 
dan minder vermijden. 
 
Hypothese 27: Meer forceren gaat samen met meer pesterijen, geweld en OSGW 

dan minder forceren. 
 

 

 4.3.4 Sociale steun vanwege de collega’s 

In de literatuurstudie werden heel wat studies beschreven die een sterk verband terugvonden tussen 

weinig sociale steun van de collega’s en OGGW (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). Dit werd 

nogmaals bevestigd in het kwalitatieve rapport, waarin de geïnterviewden maar liefst 25 keer een link 

legden tussen weinig steun van collega’s en geweld, pesterijen en OSGW. Veel sociale steun vanwege 

de collega’s zou functioneren als een vangnet, waardoor een potentieel slachtoffer van OGGW 

zichzelf beter weet te verdedigen tegen dergelijk gedrag. Anderzijds zou deze steun er ook toe leiden 

dat een slachtoffer van ongewenst gedrag de moed vindt om het gedrag te beëindigen. Met betrekking 

tot sociale steun vanwege de collega’s stellen we dan ook: 

 

Hypothese 28: Hoe meer sociale steun van de collega’s, hoe minder pesterijen, 

geweld en OSGW gerapporteerd worden. 
 
 

 4.3.5 Leiderschap 

Wanneer de leiders hoofdzakelijk instaan voor het bereiken van prestaties en het succesvol (laten) 

verrichten van de taken, voeren zij een taakgericht leiderschap. Vestigen zij hun aandacht echter ook 

op de persoonlijk relaties met anderen op het werk, dan is het leiderschap veeleer sociaal-emotioneel. 

De studies in het literatuuroverzicht (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a) wijzen erop dat 

leidinggevenden die geen of nauwelijks oog hebben voor de sociale processen in de groep of 

organisatie, minder alert zijn voor OGGW (o.a. Hubert, Furda & Steensma, 2001). Taakgericht 

leidinggeven zou OGGW dus aanmoedigen, terwijl sociaal-emotioneel leiderschap dergelijk gedrag 

zou tegengaan. Volgens onze eigen kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b) is de rol 

van de leidinggevende in het proces van pesterijen, geweld en OSGW echter niet zo eenvoudig. Een 

grondige analyse van de interviews wees er immers op dat een sterk taakgericht én sterk sociaal-

emotioneel leiderschap OGGW tegengaat. Elke andere combinatie van beide leiderschapsstijlen (nl. 

louter sociaal-emotioneel, louter taakgericht of geen van beiden) gaat samen met meer pesterijen, 

geweld en OSGW (zie figuur 3).  
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Figuur 3:  

Taakgericht en sociaal-emotioneel leiderschap. 
 

 Sociaal – emotioneel LS 

 Veel Weinig 

Veel Minder OGGW Meer OGGW 

 

 

Taakgericht LS 

Weinig Meer OGGW Meer OGGW 

 
We stellen bijgevolg de volgende hypothese: 
 

Hypothese 29: De combinatie van veel sociaal en veel taakgericht leiderschap gaat 
samen met minder pesterijen, geweld en OSGW dan alle andere combinaties van 
taakgericht en sociaal leiderschap (vb. weinig sociaal, veel taakgericht of weinig 
sociaal én weinig taakgericht). 

 

Exploratief wordt nagegaan welke van de andere combinaties van taakgericht en sociaal-emotioneel 

leiderschap samengaat met het méést OGGW. Ook gaan we exploratief na welk effect elke 

leiderschapsstijl afzonderlijk heeft op ongewenst gedrag.  

 

Verder zou laissez-faire leiderschap, waarbij de leidinggevende énkel in actie schiet wanneer er iets 

ernstig misloopt, ongewenst gedrag binnen het team of de afdeling aanmoedigen.  

 

Hypothese 30: Hoe meer laissez-faire leiderschap, hoe meer pesterijen, geweld en 
OSGW gerapporteerd worden.  

 

4.4 Het niveau van de organisatie in haar geheel 

 

Het laatste niveau van risicofactoren is het organisationele niveau. In dit onderdeel formuleren we 

hypothesen m.b.t. de belangrijkste organisationele risicofactoren voor OGGW.  

 

 4.4.1 Cultuur 

In het literatuuroverzicht besloten we dat vooral een doelgerichte organisatie met de focus op macht, 

een taakgerichte stijl van leidinggeven en een directieve communicatie problemen kent met OGGW 

(Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). Organisaties met een ondersteunend klimaat zouden op dit 

gebied sterker staan en minder pesterijen, geweld en OSGW kennen. De kwalitatieve resultaten 

nuanceerden deze conclusie echter. Zij wezen erop dat het gulden midden tussen gerichtheid op de 

organisationele noden (een ‘taakgerichte cultuur’) versus gerichtheid op de medewerker (een 

‘mensgerichte cultuur’) minder OGGW voortbrengt: de combinatie van een taakgerichte én tegelijk 

ook mensgerichte cultuur gaat pesterijen, geweld en OSGW dus tegen. Elke andere combinatie van de 

gerichtheid op de organisatie versus de medewerker (nl. een louter taakgerichte cultuur, een louter 
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mensgerichte cultuur of geen van beiden) gaat samen met meer pesterijen, geweld en OSGW 

(Baillien, Neyens & De Witte, 2004b)(zie Figuur 4).  

 

Figuur4:  

Taakgerichte en mensgerichte cultuur. 
 

  Mensgerichte cultuur 

 Veel Weinig 

Veel Minder OGGW Meer OGGW 

Taakgerichte 

cultuur 

Weinig Meer OGGW Meer OGGW 

 

Met betrekking tot de organisatiecultuur formuleren we voor OGGW de volgende hypothese:  

 

Hypothese 31: De combinatie van een sterk taakgerichte cultuur en een sterk  
mensgerichte cultuur gaat samen met minder pesterijen, geweld en OSGW dan alle 
andere combinaties van een taakgerichte en mensgerichte cultuur (vb. weinig 
mensgericht, veel taakgericht of weinig mensgericht én weinig taakgericht). 

 

Exploratief wordt nagegaan welke van de andere combinaties van een taakgerichte en mensgerichte 

cultuur samengaat met het méést OGGW. Ook gaan we exploratief na welk effect elke cultuur 

afzonderlijk heeft op ongewenst gedrag.  

 

 4.4.2 Power distance 

Opdebeeck et al. (2002) vonden een duidelijk verband tussen een strikte hiërarchie en meer OGGW: 

in matig tot zeer hiërarchische arbeidsorganisaties bleek de neiging om bij conflicten over te gaan tot 

bijv. verbaal en/of fysiek geweld groter (resp. 43.82% en 44.20%) dan in organisaties met geen 

hiërarchische structuur (33.22%)(cfr. Literatuuroverzicht: Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). Zoals 

bleek uit de kwalitatieve studie hoeft deze hiërarchie zich niet steeds te weerspiegelen in het 

organogram (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). Doordat men minder snel geneigd is zich tot 

personen te wenden met de juiste bevoegdheden om problemen op te lossen, moedigt zelfs de loutere 

perceptie van een sterke hiërarchie of van een hoge ‘power distance’ binnen de organisatie het OGGW 

aan. De perceptie van een hoge power distance draagt er bovendien toe bij dat men zich sneller 

geviseerd voelt en dus ook gemakkelijker van mening is dat men zelf het slachtoffer is van ongewenst 

gedrag. Als hypothese stellen wij bijgevolg: 

 

Hypothese 32: Hoe groter de power distance, hoe meer pesterijen, geweld en 
OSGW. 

 
 

 4.4.3 Formalisering 

In 4.4.1 gaven we aan dat een zuiver taakgerichte cultuur kan resulteren in een hogere prevalentie van 

pesterijen, geweld en OSGW. Tegelijk moedigt ook een hoge power distance OGGW aan. De 



   

 -39- 

combinatie van een preoccupatie met het taakgerichte en het behouden van een zekere afstand tussen 

verscheidene hiërarchische niveaus, vinden we terug in de regelgerichtheid of de ‘formalisering’ 

binnen de organisatie. In de lijn van een taakgerichte cultuur en de power distance, stellen we ditmaal: 

 

Hypothese 33: Veel formalisering gaat samen met meer pesterijen, geweld en 

OSGW. 
 
 

 4.4.4 Veranderingen 

Ook veranderingen in één of meerdere organisatiekenmerken komen naar voren als een risicofactor 

voor OGGW. Naar de kwalitatieve bevindingen is het niet de aard van de organisatieveranderingen 

(vb. fusie, herstructurering, …), maar veeleer de wijze waarop men binnen de onderneming met deze 

veranderingen omgaat, bepalend voor OGGW (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). Zo worden 

pesterijen en geweld ten gevolge van organisatieveranderingen uit de weg gegaan door bijv. de 

medewerkers goed op de hoogte brengen van aard en evolutie van de veranderingen, een niet al te 

sterke interferentie met de uitvoering van de job tijdens de veranderingen (bv. constant veranderen van 

doelstellingen, geluidsoverlast, …) en een eerlijke te behandeling tijdens en na de verandering (bv. 

eerlijke promoties, geen onterechte degradatie in de job). Wordt er op een goede wijze met deze 

veranderingen omgegaan (bijv. door de werknemers goed op de hoogte te brengen van de 

veranderingen), dan zou geweld, pesterijen en OSGW eerder tegengegaan worden. Wordt er op een 

slechte wijze met de veranderingen omgegaan, zal er meer OGGW optreden.  

 

Hypothese 34: Het plaatsvinden van organisatieveranderingen gaat samen met 
meer rapporteringen van pesterijen, geweld en OSGW dan wanneer er geen 
veranderingen plaatsvinden/vonden. 
 
Bis9: Hypothese 35: Indien er veranderingen plaatsvonden, gaat een goede 
omgang met de veranderingen samen met een lagere rapportering van pesterijen, 

geweld en OSGW dan bij een minder goede omgang met de veranderingen.  
 

 

 4.4.5 Procedurele rechtvaardigheid 

De kwalitatieve studie vestigde de aandacht op het personeelsbeleid als een nieuwe categorie met 

potentiële risicofactoren voor OGGW (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). Zo vertelden de 

geïnterviewden dat bijv. een subjectief selectiesysteem via een klimaat van wantrouwen en 

vijandigheid bijdraagt tot OGGW. Ook vriendjespolitiek werd aangeduid als een risicofactor voor 

pesterijen, geweld en OSGW. Wanneer de wijze waarop er binnen de onderneming geselecteerd, 

geëvalueerd en gepromoveerd wordt, getuigt van transparantie, rechtvaardigheid en eerlijkheid (of 

                                                 
9 Hypothese 35 wordt in deze studie geanalyseerd als een uitdieping van het verschijnsel van 
organisatieveranderingen. Zij wordt later enkel bij een deel van de respondenten onderzocht, waardoor wij haar 
als een ‘bis-hypothese’ beschouwen. 
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getuigt van ‘procedurele rechtvaardigheid’), zou dit de prevalentie van OGGW verlagen. Een gebrek 

aan procedurele rechtvaardigheid zou pesterijen, geweld en OSGW dan weer in de hand werken. De 

hypothese wordt: 

 

Hypothese 36: Hoe meer procedurele rechtvaardigheid, hoe minder pesterijen, 

geweld en OSGW. 
 
 

 4.4.6 Communicatie 

In de literatuurstudie werd een verband gesuggereerd tussen OGGW en communicatie: waar er veel 

ongewenst gedrag optrad, was het communicatieklimaat gekenmerkt door een slechte informatieflow. 

Toch waren de Belgische bevindingen met betrekking tot dit communicatieklimaat eerder ambigu en 

werd er niet steeds een verband teruggevonden met OGGW (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). De 

kwalitatieve studie schepte meer duidelijkheid. Volgens de resultaten zou een gebrekkige 

communicatie binnen de organisatie OGGW in de hand werken (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). 

Als hypothese stellen we dan ook: 

 

Hypothese 37: Hoe beter de communicatie, hoe minder pesterijen, geweld en 

OSGW.  

 
 4.4.7 Geslachtsratio 

Met betrekking tot de geslachtsverhouding waren de bevindingen in de literatuurstudie opnieuw eerder 

ambigu (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). Ook hier vonden we duidelijkheid in de kwalitatieve 

studie: volgens de interviews gaat een mannelijk overwicht dikwijls hand in hand met een 

machocultuur, waardoor deze geslachtsverhouding een risicofactor kan zijn voor geweld en OSGW. 

Pesterijen op het werk zouden dan weer tegengegaan worden. Een vrouwelijk overwicht zou geweld en 

OSGW dan weer tegengaan, terwijl zij eerder pesterijen zou aanmoedigen (Baillien, Neyens & De 

Witte, 2004b).  

 

Hypothese 38: Hoe sterker het overwicht van mannen binnen de organisatie, hoe 
meer geweld en OSGW. Hoe sterker het overwicht van mannen binnen de 
organisatie, hoe minder pesterijen. 

 

   

 4.4.8 Beleid tegen OGGW 

Zoals de kwalitatieve studie aantoonde, gaat ook een gebrekkig beleid tegen geweld, pesterijen en 

OSGW samen met meer OGGW. Weet hebben van het bestaan van een OGGW-beleid gaat met 

andere woorden pesterijen, geweld en OSGW tegen. Geen weet hebben van dergelijk beleid of weten 

dat het niet bestaat, moedigt OGGW dan weer aan (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). Als 

hypothese stellen we:  
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Hypothese 39: Wanneer de werknemer kennis heeft van een beleid tegen OGGW, 
dan rapporteert hij of zij minder geweld, pesterijen en OSGW dan wanneer hij of 
zij hier geen weet van heeft. 

  

  

4.4.9 Organisatiegrootte 

Net als op het niveau van team en afdeling speelt ook op het niveau van de organisatie in haar geheel 

de organisatiegrootte een rol bij OGGW. Volgens dezelfde redenering als bij de grootte van het team 

of de afdeling (cfr. 4.3.1) stellen we ditmaal:  

 

Hypothese 41: Hoe groter de organisatie, hoe meer pesterijen, geweld en OSGW.   

 
 

4.4 Gevolgen van OGGW: enkele welzijnsvariabelen 

 
Hoewel dit niet tot de doelstellingen van de huidige studie behoort, bekijken we ook welke gevolgen 

pesterijen, geweld en OSGW met zich meebrengen op het vlak van de werkbetrokkenheid 

(‘bevlogenheid’), jobsatisfactie en herstelbehoefte van het slachtoffer. In de lijn van vorige nationale 

en internationale studies (o.a. Garcia et al., 2002; Zapf et al., 1996; Einarsen & Mikkelsen, 2003) 

vermoeden we dat ongewenst gedrag ernstige negatieve gevolgen kent voor het slachtoffer. Vandaar 

stellen we m.b.t. de drie welzijnsvariabelen werkbetrokkenheid, jobsatisfactie en herstelbehoefte:  

 

Hypothese 42: Slachtoffers van pesterijen, geweld en OSGW rapporteren een 
hogere herstelbehoefte. 

 
Hypothese 43: Slachtoffers van pesterijen, geweld en OSGW, rapporteren een 
lagere jobsatisfactie. 

 

Hypothese 44: Slachtoffers van pesterijen, geweld en OSGW, rapporteren minder 

bevlogenheid (= werkbetrokkenheid). 
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OVERZICHT: DE ONDERZOEKSHYPOTHESEN 

1. Demografisch  Slachtoffer Pesten Slachtoffer OSGW Slachtoffer Geweld 

Geslacht Vrouwen > Mannen Vrouwen > Mannen Vrouwen > Mannen 

Leeftijd Ouder > Jonger Jonger > Ouder Exploratief 

Opleiding Exploratief Exploratief Exploratief 

Burgerlijke Staat Exploratief Zonder partner > met partner 

niet samenwonend > met 

partner en samenwonend 

Exploratief 

Kinderen Exploratief Exploratief Exploratief 

Burg. Staat * kinderen Exploratief Versterkt burgerlijke staat Exploratief 

Functie Exploratief Exploratief Exploratief 

Leiding Niet-leidinggevende > 

leidinggevende 

Niet-leidinggevende > 

leidinggevende 

Niet-leidinggevende > 

leidinggevende 

Werkregime Deeltijds > voltijds Exploratief Exploratief 

Ploegen Exploratief Exploratief Exploratief 

Anciënniteit Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger 

Type Contract Tijdelijk > vast Tijdelijk > vast Tijdelijk > vast 

2. Taak Slachtoffer Pesten Slachtoffer OSGW Slachtoffer Geweld 

Werkdruk Hoger > lager Exploratief Exploratief 

Rolconflict Hoger > lager Exploratief Exploratief 

Jobonzekerheid Hoger > lager Hoger > lager Exploratief 

Jobcomplexiteit Hoger > lager Exploratief Exploratief 

Vaardigheidsbenutting Lager > hoger Exploratief Exploratief 

Feedback Lager > hoger Exploratief Exploratief 

Duidelijkheid Lager > hoger Lager > hoger Exploratief 

Autonomie Lager > hoger Exploratief Exploratief 

Contact met derden Exploratief Hoger > lager Hoger > lager 

Infrastructuur: stressoren Hoger > lager Exploratief Hoger > lager 

Sociale controle vanuit de 

omgeving 

Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger 

Flexibiliteit: wisselende 

werkuren 

Exploratief Exploratief Exploratief 

Flexibiliteit: telewerk Exploratief Exploratief Exploratief 

Flexibiliteit: rotatie plaats Exploratief Exploratief Exploratief 

Flexibiliteit: 

veelzijdigheid taken 

Exploratief Exploratief Exploratief 

3. Team/ afdeling Slachtoffer Pesten Slachtoffer OSGW Slachtoffer Geweld 

Grootte Groter > kleiner Groter > kleiner Groter > kleiner 

Frequentie conflict Veel > weinig Veel > weinig Veel > weinig 

Oplossingsgerichte 

conflicthantering 

Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger 

Forcerende 

conflicthantering 

Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager 

Vermijdende 

conflicthantering 

Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager 
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Toegevende 

conflicthantering 

Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger 

Sociale steun van 

collega’s 

Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger 

Sociaal Leiderschap Exploratief Exploratief Exploratief 

Taakgericht Leiderschap Exploratief Exploratief Exploratief 

Taak * Sociaal Hoog op beiden < rest Hoog op beiden < rest Ho²og op beiden < rest 

Laissez-faire Leiderschap Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager 

4. Organisatie Slachtoffer Pesten Slachtoffer OSGW Slachtoffer Geweld 

Mensgerichte cultuur Exploratief Exploratief Exploratief 

Taakgerichte cultuur Exploratief Exploratief Exploratief 

Taak * Mensgericht Hoog op beiden < rest Hoog op beiden < rest Hoog op beiden < rest 

Power distance Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager 

Formalisering Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager 

Plaatsvinden 

organisatieveranderingen 

Ja > neen Ja > neen Ja > neen 

Bis: Omgang met 

organisatieveranderingen 

Slecht > goed Slecht > goed Slecht > goed 

Procedurele 

rechtvaardigheid 

Laag > hoog Laag > hoog Laag > hoog 

Communicatie Weinig > veel Weinig > veel Weinig > veel 

Geslachtsratio Vrouwelijk overwicht > 

mannelijk overwicht 

Mannelijk overwicht > 

vrouwelijk overwicht 

Mannelijk overwicht > 

vrouwelijk overwicht 

Beleid tegen OGGW Weinig > veel Weinig > veel Weinig > veel 

Organisatiegrootte Groter > kleiner Groter > kleiner Groter > kleiner 

5. Gevolgen Slachtoffer Pesten Slachtoffer OSGW Slachtoffer Geweld 

Jobsatisfactie Lagere satisfactie Lagere satisfactie Lagere satisfactie 

Herstelbehoefte Hogere herstelbehoefte Hogere herstelbehoefte Hogere herstelbehoefte 

Bevlogenheid Lagere bevlogenheid Lagere bevlogenheid Lagere bevlogenheid 
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V.  De resultaten: OGGW en haar risicofactoren 

In dit onderdeel bespreken we de resultaten van het vragenlijstonderzoek bij de 20 deelnemende 

organisaties. Eerst en vooral buigen we ons over de bevindingen met betrekking tot OGGW bij de 

respondenten. Hierna bekijken we de risicofactoren voor dit ongewenste gedrag op verschillende 

niveaus. We starten bij de demografische kenmerken van de slachtoffers van pesterijen, geweld of 

OSGW. Vervolgens gaan we over naar de taakkenmerken, aspecten van het team of de afdeling en de 

kenmerken van de organisatie in haar geheel. We sluiten af met een globale analyse waarin we per 

vorm van ongewenst gedrag oplijsten welke nu de belangrijkste risicofactoren zijn. Deze lijst vormt de 

basis voor de ontwikkeling van een screeningsinstrument waarmee organisaties een eerste diagnose 

kunnen stellen m.b.t. de risicofactoren binnen hun eigen onderneming.  

 

1. ONGEWENST GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG  (OGGW) 

 

Alvorens we ons verdiepen in de risicofactoren voor OGGW, is het belangrijk om een duidelijk beeld 

te vormen over de prevalentie en aard van dergelijk gedrag volgens onze vragenlijststudie. Komt 

ongewenst gedrag daadwerkelijk voor? Is het een frequent fenomeen? Zijn de verschillende vormen, 

nl. pesterijen, geweld en ongewenste intimiteiten, met elkaar gerelateerd? Of gaat het om losstaande 

gedragsvormen? Eerst en vooral bespreken we de resultaten m.b.t. het slachtofferschap van pesterijen. 

Dan gaan we over naar de bevindingen over het observeren van dergelijk gedrag binnen de eigen 

onderneming. In een derde en vierde punt bekijken we de samenhang tussen de verschillende vormen 

van ongewenst gedrag en bestuderen we de wijze waarop de verschillende metingen met elkaar 

samenhangen.  

 

1.1 Slachtoffers 

 

De vragenlijst peilde zowel in een objectieve als subjectieve meting naar OGGW. De objectieve 

meting lijst verschillende negatieve en ongewenste gedragingen op. Hiervan wordt gemeten hoe 

frequent een werknemer de afgelopen 6 maanden blootgesteld werd aan deze handelingen. De 

subjectieve meting gaat aan de hand van een definitie na of een werknemer zichzelf slachtoffer voelt 

van pesterijen, geweld en OSGW (zie Bijlage 1, vragen 32, 33 en 34). Aan de hand van de objectieve 

metingen van pesterijen, geweld en OSGW werden vier subschalen voor ongewenst gedrag 

geconstrueerd (cfr. hoofdstuk IV, §3.2.4): ‘persoonsgerelateerde’ of ‘persoonlijke pesterijen’, 

‘werkgerelateerde pesterijen’, ‘ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW)’ en ‘geweld’. De drie 

subjectieve metingen van ongewenst gedrag (pesterijen, OSGW en geweld) worden elk als een 

afzonderlijke indicator variabele beschouwd (zie hoofdstuk IV, §3.2.4).  
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1.1.1 Prevalentie volgens de objectieve metingen 

De objectieve metingen van OGGW tonen pesterijen als de meest voorkomende vorm van ongewenst 

gedrag. Van de respondenten geeft immers slechts 25.5% en 21.4% aan dat zij de afgelopen 6 

maanden ‘nooit’ het slachtoffer waren van resp. persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen. Voor 

OSGW en geweld is dit het geval bij 96.5% en 95.4% van de respondenten. Geweld op het werk is 

volgens de objectieve meting de minst voorkomende variant van OGGW.  

 

Opvallend is het hoge aantal respondenten die tussen ‘nooit’ en ‘af en toe’ geconfronteerd werden met 

pesterijen (zie Tabel 15). Zowel persoonlijke als werkgerelateerde pesterijen blijken dus een gangbaar 

verschijnsel op de werkvloer. Toch treden zij voor het merendeel van de respondenten slechts 

sporadisch op en kennen zij niet meteen een problematisch karakter. Hetzelfde geldt voor OSGW en 

geweld, waar de meeste slachtoffers van het ongewenste gedrag zich eveneens situeren tussen ‘nooit’ 

en ‘af en toe’ (resp. 1.4% en 2.9%).  

 

Werkgerelateerde pesterijen komen frequenter voor dan persoonlijke pesterijen en de andere vormen 

van OGGW: 0.3% of 15 van de 5062 respondenten waren de afgelopen 6 maanden wekelijks het 

slachtoffer van werkgerelateerde pesterijen. Bovendien is ook de gemiddelde score (1.53) voor 

werkgerelateerde pesterijen hoger dan deze voor de andere schalen (1.33 voor persoonlijke pesterijen, 

1.04 voor OSGW en geweld). Gemiddeld situeren de respondenten zich wat betreft werkgerelateerde 

pesterijen tussen ‘nooit’ en ‘af en toe’. Voor persoonlijke pesterijen, OSGW en geweld scoren zij 

gemiddeld eerder ‘nooit’. OSGW is wel de enige vorm waarmee een deel van de respondenten (0.1% 

of 5 medewerkers) de afgelopen maanden ‘dagelijks’ geconfronteerd werd.  

 

Tabel 15: 

Prevalentie volgens de objectieve metingen van OGGW. 
 

 Persoonlijke 
pesterijen 

Werkgerelateerde 
pesterijen 

OSGW Geweld 

1 – ‘nooit’ 25.5% 21.4% 96.5% 95.4% 
Tussen 1 en 2 67.2% 62% 1.4% 2.9% 
2 – ‘af en toe’ 1.3% 4.1% 1.5% 0.8% 
Tussen 2 en 3 4.5% 9.2% 0.2% 0.3% 
3 – ‘maandelijks’ 0.1% 0.8% 0.1% 0.3% 
Tussen 3 en 4 1.1% 1.8% 0.1% 0.1% 
4 – ‘wekelijks’ 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 
Tussen 4 en 5 - 0.3% - - 
5 – ‘dagelijks’ - - 0.1% - 
     
Gemiddelde score 
(tussen 1 en 5) 

1.33 1.53 1.04 1.04 

 

1.1.2 Prevalentie volgens de subjectieve metingen 

Net als bij de objectieve metingen zijn ook volgens de subjectieve metingen pesterijen op het werk de 

meest voorkomende vorm van OGGW. Slechts 88.4% van de respondenten geven aan dat zij de 
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afgelopen 6 maanden niet met dit gedrag geconfronteerd werden. Voor OSGW en geweld is dit resp. 

98.3% en 95.1% (zie Tabel 16). Opnieuw komt geweld op het werk het minst voor.  

 

Ook nu situeren de meeste slachtoffers van OGGW zich in de ‘ja, maar zelden’-subgroep (6% bij 

pesterijen, 1.1% bij OSGW en 2.7% bij geweld): ongewenst gedrag komt dus voor, maar is voor het 

merendeel van de respondenten niet echt problematisch. Het percentage in deze groep ligt wel 

aanzienlijk lager dan bij de objectieve metingen (cfr. ‘tussen 1 en 2’, p 42). Verder geeft ditmaal geen 

enkele respondent aan dat hij of zij dagelijks het slachtoffer was van ongewenste seksuele intimiteiten. 

Deze discrepantie tussen de objectieve en subjectieve metingen kan twee oorzaken hebben. Enerzijds 

beschouwen werknemers de ‘objectief’ negatieve gedragingen die zij ondergaan misschien niet zo snel 

als werkelijk grensoverschrijdend. Anderzijds is het voor een slachtoffer van OGGW wellicht niet 

gemakkelijk om zichzelf te erkennen als slachtoffer. Hierdoor minimaliseert hij of zij de ernst van het 

negatieve gedrag op het werk en doet hij of zij dergelijk gedrag af als ‘normaal’ gedrag dat iedereen 

wel eens overkomt.  

 

Tabel 16: 

Prevalentie volgens de subjectieve metingen van OGGW. 
 

 Pesterijen OSGW Geweld 
1 - ‘neen’ 88.4% 98.3% 95.1% 
2 - ‘ja, maar zelden’ 6% 1.1% 2.7% 
3 – ‘ja, af en toe’ 3.8% 0.5% 1.6% 
4 – ‘ja, verschillende keren per week’ 0.9% 0.1% 0.4% 
5 – ‘ja, bijna dagelijks’ 0.9% - 0.2% 
    
Gemiddelde score (tussen 1 en 5) 1.20 1.03 1.08 

 

 

In de subjectieve metingen werd ook steeds gepeild naar de dader van dit ongewenste gedrag. De 

slachtoffers uit onze steekproef werden grotendeels ongewenst benaderd door hun collega’s (zie Tabel 

17). Op de tweede plaats komt de leidinggevende(n). Enkel wat betreft geweld op het werk zijn de 

daders meestal ‘derden’, vooral voor jobs waarbij men beroepsmatig in contact komt met mentaal 

gestoorden of agressieve burgers. Voorts wordt geweld praktisch even dikwijls gesteld door de 

collega’s als door de leidinggevende(n). Wel merken we op dat niet àlle slachtoffers aangaven wie de 

pesterijen, het geweld of de ongewenste intimiteiten stelde(n). 8.1% van de slachtoffers van pesterijen 

op het werk, 2.5% van de slachtoffers van OSGW en 4.8% van de slachtoffers van geweld 

beantwoordden deze vraag niet.  
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Tabel 17: 

Daders van ongewenst gedrag. 
 

 Pesterijen OSGW Geweld 
Collega (’s) 6.5% 1.1% 1.6% 
Leidinggevende 4.1% 0.4% 1.5% 
Ondergeschikte (n) 0.8% 0.1% 0.3% 
Klanten, leerlingen, patiënten, … 0.7% 0.1% 1.8% 

 

1.2 Observatoren 

De subjectieve metingen van OGGW gingen eveneens na of de respondent de voorbije 6 maanden 

ongewenst gedrag observeerde bij ànderen. Dit blijkt vooral het geval voor pesterijen, waarvan 24.2% 

van de respondenten observator was (versus 3.8% bij OSGW en 7.7% voor geweld). Wat betreft 

OSGW gaven het minst respondenten aan dat zij dergelijk gedrag wel eens observeerden binnen hun 

organisatie, wat waarschijnlijk volgt uit het minder zichtbare karakter van ongewenste seksuele 

intimiteiten. Opvallend is ook dat er meer respondenten aangeven dat zij observator waren van 

pesterijen en OSGW dan dat zij hiervan slachtoffer waren (75.8% versus 88.4% voor pesterijen; 

98.4% versus 98.3% voor OSGW)(zie Tabel 18).  

 

Aan de hand van de Pearson Correlatiecoëfficiënt (‘r’) kunnen we de lineaire samenhang berekenen 

tussen verschillende metingen. Deze r is een getal tussen 0 en 1. Een positief getal verwijst naar een 

positief verband tussen 2 metingen: hoe hoger de score op de ene meting, hoe hoger de score op de 

andere meting. Een negatief getal verwijst dan weer naar een negatief verband: hoe hoger de score op 

de ene schaal, hoe làger de score op de andere meting. Hoe hoger (positief of negatief) het getal, hoe 

groter de samenhang. Wanneer we deze samenhang berekenen voor het slachtoffer en observator zijn 

van OGGW, dan vinden we een sterk positief verband tussen beide metingen (r = 0.54*** voor 

pesterijen, r = 0.43*** voor OSGW en r = 0.70*** voor geweld). Hoe meer men zelf slachtoffer was 

van een bepaalde vorm van OGGW, hoe meer men aangeeft dat men ditzelfde gedrag observeerde 

binnen de organisatie. Slachtoffers van OGGW herkennen m.a.w. sneller àndere slachtoffers van 

OGGW. Deze hoge samenhang kan echter ook betekenen dat meerdere werknemers tegelijk 

geconfronteerd worden met geweld, pesterijen of OSGW (men is dus zowel slachtoffer als 

observator). 
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Tabel 18: 

Observatoren volgens de subjectieve metingen van OGGW. 
 

 Pesterijen OSGW Geweld 
1 - ‘neen’ 75.8% 96.2% 92.4% 
2 - ‘ja, maar zelden’ 13.9% 2.6% 4.3% 
3 – ‘ja, af en toe’ 7.6% 0.9% 2.5% 
4 – ‘ja, verschillende keren per week’ 1.7% 0.1% 0.8% 
5 – ‘ja, bijna dagelijks’ 1% 0.2% 0.1% 
    
Gemiddelde score (tussen 1 en 5) 1.38 1.05 1.12 

 
Ook aan de observatoren vroegen we door wie het OGGW gesteld werd. Opnieuw merken we op dat 

niet alle observatoren een concrete dader aanwijzen van dit ongewenste gedrag (nl. 4.5% van de 

observatoren van pesterijen, 5.59% van de observatoren van OSGW en 3.33% van de observatoren 

van geweld op het werk. Volgens de observatoren die deze vraag wel beantwoordden, werden alle drie 

vormen van OGGW het meest gesteld door collega’s (zie Tabel 19). Wat betreft pesterijen en OSGW 

komen de leidinggevenden op de tweede plaats. Bij geweld is de tweede plaats weggelegd voor 

‘derden’, op de voet gevolgd door de leidinggevende(n).  

 

Tabel 19: 

Daders van ongewenst gedrag in de ogen van de observatoren. 
 

 Pesterijen OSGW Geweld 
Collega (’s) 16.8% 2.2% 3% 
Leidinggevende 7.1% 1% 2.3% 
Ondergeschikte (n) 1.2% 0.3% 0.4% 
Klanten, leerlingen, patiënten, … 1.2% 0.2% 2.6% 

 

1.3 Samenhang tussen de verschillende vormen van OGGW 

 

Op basis van de Pearson Correlatiecoëfficiënt (‘r’) berekenen we ook de lineaire samenhang tussen de 

verschillende vormen van OGGW. Op die manier kunnen we nagaan of de verschillende varianten van 

dit gedrag dikwijls samengaan of eerder losstaande gedragsvormen zijn. Wat betreft de subjectieve 

metingen zien we de grootste, doch matige samenhang tussen de schaal voor geweld en deze voor 

pesterijen op het werk (r = 0.35***)(zie Tabel 20): zij die slachtoffer zijn van geweld geven dikwijls 

ook aan dat zij slachtoffer zijn van pesterijen. Zoals aangehaald in de kwalitatieve studie (Baillien, 

Neyens & De Witte, 2004b) bevatten pesterijen mogelijk componenten van geweld op het werk, zoals 

bijv. wanneer iemand publiekelijk vernederd wordt door een zware belediging in het bijzijn van 

anderen. OSGW is eerder zwak verbonden met de andere schalen (r = 0.18** met pesterijen, r = 

0.12** met geweld). In de lijn van de kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b) omvat 

OSGW wel enkele gemeenschappelijk componenten met pesterijen en geweld. Toch lijkt zij een 

eerder op zichzelf staande vorm van OGGW. 
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Bij de objectieve metingen zien we de sterkste samenhang tussen werkgerelateerde en persoonlijke 

pesterijen (r = 0.65***). Meer slachtoffer zijn van werkgerelateerde pesterijen gaat samen met meer 

slachtoffer zijn van persoonlijke pesterijen. Verder is er een matige samenhang tussen persoonlijke 

pesterijen en geweld (r = 0.35***), tussen persoonlijke pesterijen en OSGW (r = 0.30***) en tussen 

geweld en OSGW (r = 0.35***). Werkgerelateerde pesterijen hangen minder samen met OSGW (r = 

0.17**) en geweld (r = 0.21**), wellicht omdat zowel OSGW als geweld een sterk persoonlijke 

component bevatten.  

 

1.4 Samenhang tussen de objectieve en subjectieve meting van OGGW 

 

Verder is het ook interessant om na te gaan hoe de objectieve en subjectieve metingen van OGGW 

zich ten aanzien van elkaar verhouden. Wat betreft pesterijen op het werk is er een sterke samenhang 

tussen de subjectieve meting en zowel de objectieve ‘persoonlijke pesterijen’ (r = 0.62***) als de 

objectieve ‘werkgerelateerde pesterijen’ (r = 0.43***). Een sterke positieve samenhang vinden we 

eveneens terug tussen de subjectieve schaal voor OSGW en de objectieve meting van dit gedrag (r = 

0.61***). De samenhang tussen objectief geweld en subjectief geweld is dan weer matiger (r = 

0.37***). Dit kan echter volgen uit het brede bereik van de subjectieve definitie van deze vorm van 

ongewenst gedrag (zie ook Baillien, Neyens & De Witte, 2004b). Waar de objectieve definitie enkel 

het hardere, fysieke geweld meet, wordt in de subjectieve definitie ook de verbale component 

opgenomen.  

 

Gezien de sterke samenhang tussen de objectieve en subjectieve metingen, beperken we ons in de 

analyses m.b.t de risicofactoren tot de objectieve metingen van OGGW. Hierdoor vermijden we 

onderrapportering van OGGW en de hierbij horende risicofactoren. Zoals we al aanhaalden, is het 

voor een slachtoffer van OGGW niet steeds gemakkelijk om zichzelf te erkennen als slachtoffer. 

Hierdoor minimaliseert hij of zij de frequentie van ongewenst gedrag op het werk of doet hij of zij 

dergelijk gedrag af als ‘normaal’ gedrag dat iedereen wel eens overkomt. Ongewenst gedrag kan 

hierdoor wel eens meer optreden dan subjectief aangegeven wordt. Verder beschouwen we de 

objectieve metingen ook als ‘zuiverder’. Zo beperken we geweld op het werk tot het harde, fysieke 

geweld en vermijden we een al te sterke overlap met pesterijen op het werk.  
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Tabel 20: 

Correlaties tussen de verschillende schalen. 
 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Subjectieve meting pesterijen 

(1) 
1 0.18** 0.35*** 0.62*** 0.43*** 0.20** 0.23** 

Subjectieve meting OSGW 
(2) 

- 1 0.12** 0.22** 0.12** 0.61*** 0.17** 

Subjectieve meting geweld 
(3) 

- - 1 0.31*** 0.25** 0.17** 0.37*** 

Persoonlijke pesterijen 
(4) 

- - - 1 0.65*** 0.30*** 0.35*** 

Werkgerelateerde pesterijen 
(5) 

- - - - 1 0.17** 0.21** 

OSGW 
(6) 

- - - - - 1 0.35*** 

Geweld 
(7) 

- - - - - - 1 

 

 

 

2.  DEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

 

In dit onderdeel bespreken we de resultaten voor de demografische kenmerken van de werknemer. 

Deze kenmerken hebben zowel betrekking op de persoon achter de werknemer als op zijn of haar 

contractuele kenmerken. Deze sectie omvat risicofactoren die een werkgever moeilijker kan 

veranderen in het kader van gericht preventiebeleid voor pesterijen, geweld en OSGW. Wel wordt het 

aan de hand van deze resultaten mogelijk om een specifiek beleid uit te werken voor bepaalde 

risicogroepen binnen de onderneming. In eerste instantie bespreken we de resultaten van bivariate 

ANOVA-analyses. Daarna wordt in een lineaire regressie-analyse nagegaan of het aspect een invloed 

heeft op OGGW na controle voor de andere kenmerken op dit niveau.  

 

2.1 Bivariate analyses: speelt de factor een rol in de voorspelling van OGGW? 

 

Aan de hand van bivariate ANOVA’s gaan we na of een bepaald demografisch aspect een rol speelt in 

het voorspellen van OGGW. Dit doen we door telkens een vorm van OGGW op te nemen als te 

voorspellen of ‘afhankelijke’ variabele (‘AV’). Het demografische kenmerk dat we willen bestuderen, 

wordt opgenomen als een ‘onafhankelijke’ variabele (‘OV’). Wanneer het kenmerk inderdaad een rol 

speelt in de voorspelling van het ongewenste gedrag, vinden we een significantiewaarde ‘p’
10 die 

kleiner is dan 0.05. Hoe kleiner de p-waarde, hoe sterker het aspect bijdraagt tot de voorspelling van 

het ongewenste gedrag. Gezien de grootte van respondentengroep (N = 5062) zullen dergelijke 

statistische analyses snel significante resultaten opleveren. Een betere indicatie voor de bijdrage van 

het demografische aspect tot het ongewenste gedrag vinden we daarom in de èta-waarde (‘ε’). Deze 

                                                 
10 In dit rapport geven wij de significantie-waarde p weer aan de hand van sterretjes: *** p<0.001; ** p<0.01; 
*p<0.05. 
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niet-lineaire associatiemaat varieert tussen 0 en 1. Hoe groter de waarde, hoe sterker het ‘effect’ van 

de OV op de AV of hoe meer het demografische aspect bijdraagt tot de voorspelling van het 

ongewenst gedrag. Voor een overzicht van de bevindingen van deze bivariate ANOVA’s voor de 

demografische kenmerken, verwijzen we naar Tabel 21.  
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Tabel 21: 

Demografische kenmerken: bivariate toetsing via ANOVA.  
 

Demografisch Aspect Persoonlijke pesterijen 
(score van 0 t/m 10) 

 

Werkgerelateerde pesterijen 
(score van 0 t/m 10) 

OSGW 
(score van 0 t/m 10) 

Geweld 
(score van 0 t/m 10) 

  Gem. Sign. Gem. Sign. Gem. Sign. Gem. Sign. 

Geslacht   ε = 0.07***  ε = 0.09***  ε = 0.04*  ε = 0.04** 
 Man 0.89  1.43  0.07  0.12  
 Vrouw 0.74  1.18  0.11  0.08  
Leeftijd   ε = 0.07**  ε = 0.09***  n.s  n.s 
 < 25j 0.71  0.97  /  /  
 25-34j 0.72  1.24  /  /  
 35-44j 0.83  1.33  /  /  
 45-54j 0.89  1.42  /  /  
 >55j 0.82  1.24  /  /  
Opleiding   ε = 0.20***  n.s  ε = 0.06**  ε = 0.08*** 
 Geen 1.48  /  0.38  0.37  
 Lager onderwijs 1.16  /  0.09  0.21  
 Lager secundair 1.09  /  0.09  0.14  
 Hoger secundair 0.92  /  0.11  0.09  
 Hoger, niet-universitair  0.68  /  0.07  0.10  
 Universitair 0.55  /  0.05  0.05  

  ε = 0.05**  n.s  ε = 0.06**  n.s Burgerlijke 
Staat Geen partner 0.94  /  0.09  /  
 Een partner waarmee u 

samenwoont 
0.79  /  0.08  /  

 Een partner waarmee u 
niet samenwoont 

0.85  /  0.19  /  

Kinderen   n.s  n.s  ε = 0.03*  n.s 
 Ja /  /  0.07  /  
 Neen /  /  0.12  /  
Burg. Staat * 
kinderen 

  n.s  n.s  n.s  n.s 

Functie   ε = 0.24***  ε = 0.09***  ε = 0.04**  ε = 0.09*** 
 Arbeiders 1.34  1.60  0.15  0.22  
 Bedienden 0.70  1.26  0.08  0.08  
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Demografisch Aspect Persoonlijke pesterijen 

(score van 0 t/m 10) 
 

Werkgerelateerde pesterijen 
(score van 0 t/m 10) 

OSGW 
(score van 0 t/m 10) 

Geweld 
(score van 0 t/m 10) 

  Gem. Sign. Gem. Sign. Gem. Sign. Gem. Sign. 

Leidinggeven   ε = 0.04*  -  -  ε = 0.03* 
 Wel 0.75  -  -  0.07  
 Niet 0.84  -  -  0.11  
Werkregime   -  -  -  - 
 Voltijds -  -  -  -  
 Deeltijds -  -  -  -  
Ploegen   ε = 0.11***  ε = 0.04**  ε = 0.06***  ε = 0.12*** 
 Ja 1.10  1.44  0.17  0.26  
 Neen 0.77  1.29  0.08  0.08  
Anciënniteit   ε = 0.09***  ε = 0.09***  -  - 
 < 1j 0.52  0.86  -  -  
 1-5j 0.76  1.29  -  -  
 6-15j 0.86  1.35  -  -  
 16-25j 0.86  1.33  -  -  
 >25j 0.92  1.42  -  -  
Contract   ε = 0.04*  ε = 0.05***  -  - 
 Vast 0.84  1.33  -  -  
 Tijdelijk 0.70  1.08  -  -  
 
*** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05 
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2.1.1 Geslacht 

Een bivariate ANOVA met als AV telkens één van de objectieve metingen van OGGW 

(persoonsgerichte pesterijen, werkgerelateerde pesterijen, OSGW en geweld) en als OV het ‘geslacht’, 

vindt voor elk van de vormen van OGGW een significant effect terug. Zowel wat betreft de twee 

vormen van pesterijen als OSGW en geweld verschillen mannen en vrouwen in de frequentie waarmee 

zij aan dergelijk gedrag blootgesteld worden. Toch gaat het om zwakke effecten: de ε-waardes 

suggereren dat het geslacht slechts in zeer geringe mate bijdraagt aan de voorspelling van OGGW (ε = 

0.07*** voor persoonlijke pesterijen, ε = 0.09*** voor werkgerelateerde pesterijen, ε = 0.04* voor 

OSGW en ε = 0.04** voor geweld).  

 

In hypothese 1 stellen we dat vrouwen meer slachtoffer zijn van OGGW dan hun mannelijke collega’s. 

Deze hypothese wordt echter enkel bevestigd voor OSGW: vrouwen scoren gemiddeld 0.11, voor 

mannen is dit 0.07. In tegenstelling tot hypothese 1 rapporteren niet de vrouwelijke werknemers, maar 

net de mannen een hogere blootstelling aan persoonlijke pesterijen (0.89 vs. 0.74), werkgerelateerde 

pesterijen (1.43 vs. 1.18) en geweld (0.12 vs. 0.08)(zie Tabel 21).  

 

2.1.2. Leeftijd 

Wat betreft de leeftijd van de werknemer veronderstellen we in hypothese 3 dat vooral oudere 

werknemers last hebben van pesterijen op de werkvloer. Deze hypothese wordt bevestigd voor zowel 

persoonlijke als werkgerelateerde pesterijen: oudere werknemers rapporteren meer pesterijen (zie 

Tabel 21). Enkel bij de medewerkers die ouder zijn dan 55 jaar merken we een lichte daling van de 

score op pesterijen. Dit kan echter te wijten zijn aan het kleine aantal respondenten (N = 326) in deze 

leeftijdscategorie. Anderzijds kan dit te wijten zijn aan een ‘healthy workers’- effect: 55-plussers die 

op de werkplaats geconfronteerd worden met pesterijen, zouden hierdoor wel eens sneller naar een 

vervroegde uitstap uit de arbeidsmarkt kunnen grijpen (bv. vervroegd pensioen). Opnieuw zijn de 

teruggevonden effecten erg zwak en is de bijdrage tot het voorspellen van pesterijen gering (resp. ε = 

0.07** en ε = 0.09***). 

  
Hypothese 2 stelt dat jongere werknemers meer OSGW rapporteren dan oudere werknemers. Dit effect 

vinden wij niet terug. Er is geen significant verschil tussen de scores van de verschillende 

leeftijdscategorieën. Op basis van de bivariate ANOVA wordt hypothese 2 verworpen. Ook voor 

geweld op het werk vinden we geen effect terug van leeftijd.  

 

2.1.3 Opleiding 

Gezien we zowel in het literatuuroverzicht als in het kwalitatieve onderzoek geen eenduidig verband 

terugvonden tussen het opleidingsniveau en ongewenste gedrag (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a; 

2004b), formuleerden we geen hypothesen over het effect van opleiding op OGGW. De exploratieve 
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ANOVA toont een matig effect van de opleiding van de werknemer op persoonlijke pesterijen (ε = 

0.20***) en een zwak effect op OSGW (ε = 0.06**) en geweld (ε = 0.08***). Voor deze vormen van 

OGGW blijkt een hogere rapportering van ongewenst gedrag bij medewerkers met een lager diploma. 

Voor werkgerelateerde pesterijen wordt geen effect van opleiding teruggevonden (zie Tabel 21). 

 

2.1.4 Burgerlijke staat 

In hypothese 4 veronderstellen we meer OSGW bij medewerkers zonder een partner dan bij 

medewerkers met een partner waarmee zij niet samenwonen. Dezen zullen op hun buurt meer OSGW 

rapporteren dan samenwonende werknemers. De bivariate ANOVA bevestigt het effect van de 

burgerlijke staat op ongewenste intimiteiten, maar de bijdrage tot de voorspelling van OSGW is erg 

klein (ε = 0.06**). Hypothese 4 moet bovendien aangepast worden: medewerkers die een partner 

hebben waarmee zij niet samenwonen worden het frequentst blootgesteld aan OSGW (0.19). 

Werknemers zonder een partner en samenwonende werknemers verschillen onderling niet in hun 

rapportering van OSGW (resp. 0.09 en 0.08).  

 

Voor pesterijen en geweld op het werk gaan we exploratief na of burgelijke staat een rol speelt bij 

dergelijk gedrag. Dit blijkt enkel het geval voor persoonlijke pesterijen: werknemers zonder een 

partner ervaren meer pesterijen dan werknemers met een partner waarmee zij niet samenwonen (resp. 

0.94 en 0.85). Dezen scoren op hun beurt iets hoger dan samenwonende werknemers (0.79). Ook dit 

effect is eerder gering (ε = 0.05**). Voor werkgerelateerde pesterijen en geweld vinden we geen effect 

van burgerlijke staat (zie Tabel 21). 

 

2.1.5 Kinderen 

Exploratief gaan we na of ook het hebben van kinderen een invloed heeft op het slachtoffer worden 

van OGGW. Dit is volgens de bivariate ANOVA enkel het geval voor OSGW (zie Tabel 21). 

Werknemers zonder kinderen rapporteren méér OSGW dan werknemers met kinderen (resp. 0.07 en 

0.12). Dit effect is eveneens erg klein (ε = 0.03*). Voor pesterijen en geweld is het effect van het al 

dan niet hebben van kinderen niet significant. 

 

Hypothese 5 en 6 veronderstellen dat het effect van burgerlijke staat op OSGW versterkt wordt door 

het al dan niet hebben van kinderen. Dit toetsen we aan de hand van een éénwegs-ANOVA met als 

AV ‘OSGW’ en als OV’s ‘burgerlijke staat’, ‘kinderen’ en hun interactie. Het resultaat gaat de 

hypothesen tegen: het effect blijkt niet significant. Dit is evenmin het geval voor persoonlijke 

pesterijen, werkgerelateerde pesterijen en geweld op het werk (zie Tabel 21). 
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2.1.6 Functie 

Een bivariate ANOVA met telkens één van de objectieve schalen van OGGW als afhankelijke 

variabele en functie als onafhankelijk variabele vindt een significant effect van functie op elk van de 

vormen van OGGW. Dit effect is vooral manifest voor persoonlijke pesterijen (ε = 0.24***). Voor 

werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.09***), OSGW (ε = 0.04***) en geweld (ε = 0.09***) is de 

bijdrage van de functie van de werknemer eerder klein. Telkens scoren arbeiders hoger dan bedienden 

(zie Tabel 21).  

 

2.1.7 Leidinggevend of niet 

Hypothese 7 beweert dat niet-leidinggevenden frequenter slachtoffer worden van iedere vorm van 

OGGW dan leidinggevenden. De bivariate ANOVA met als OV ‘leidinggeven’ bevestigt deze 

hypothese enkel voor persoonlijke pesterijen en geweld. In beide gevallen scoren de niet-

leidinggevenden inderdaad hoger dan de leidinggevenden (0.84 versus 0.75 voor persoonlijke 

pesterijen; 0.11 versus 0.07 voor geweld op het werk). In beide gevallen is het effect van al dan niet 

leidinggeven echter gering (ε = 0.04* en ε = 0.03*). Voor werkgerelateerde pesterijen en OSGW 

wordt deze hypothese verworpen. De ANOVA vond geen significant effect terug van een 

leidinggevende positie.  

 

2.1.8 Werkregime 

Op basis van onze kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b) veronderstellen we in 

hypothese 8 dat deeltijdse werknemers frequenter blootgesteld worden aan pesterijen dan voltijdse 

werknemers. De bivariate ANOVA met als OV ‘het werkregime’ vindt echter geen effect terug. Op 

basis van de bevindingen uit de kwantitatieve fase wordt hypothese 8 bijgevolg verworpen. Ook voor 

OSGW en geweld wordt geen significant effect teruggevonden.  

 

2.1.9 Ploegen 

Exploratief gaan we na of ook ploegenwerk een risicofactor vormt voor pesterijen, geweld en OSGW. 

Dit blijkt het geval voor de vier schalen van OGGW (zie Tabel 21). Het effect is het sterkst voor 

persoonlijke pesterijen (ε = 0.11***) en geweld (ε = 0.12**). Voor werkgerelateerde pesterijen (ε = 

0.04**) en OSGW (ε = 0.06**) is de bijdrage tot de voorspelling eerder zwak. Telkens rapporteren 

werknemers in ploegdienst meer OGGW (1.10 versus 0.77; 1.44 versus 1.29; 0.17 versus 0.08 en 0.26 

versus 0.08). 

 

2.1.10 Anciënniteit 

Anciënniteit bepaalt voor een groot deel de informele macht van een werknemer. Aangezien informele 

macht een belangrijke buffer vormt voor het slachtofferschap van OGGW, veronderstelt hypothese 9 

dat medewerkers met een lagere anciënniteit meer ongewenst gedrag rapporteren. Op basis van de 
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ANOVA blijkt dit enkel het geval voor persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen, hoewel dit effect 

eerder zwak is (resp. ε = 0.09*** en ε = 0.09***). Voor OSGW en geweld wordt de hypothese 

verworpen: in dit geval wordt geen verband teruggevonden met de anciënniteit van de medewerker.  

 

2.1.11 Type contract 

Werknemers met een tijdelijk contract zullen meer OGGW rapporteren dan werknemers met een vast 

contract, zo beweren we in hypothese 10. Een, eerder zwak, effect van contract op OGGW wordt via 

de ANOVA teruggevonden voor persoonlijke pesterijen (ε = 0.04*) en werkgerelateerde pesterijen (ε 

= 0.05***). In tegenstelling tot hypothese 10 scoren de werknemers met een vast contract het hoogst 

(0.84 versus 0.70 en 1.33 versus 1.08)(zie Tabel 21). Wat betreft OSGW en geweld wordt hypothese 

10 zelfs verworpen: voor deze vormen van OGGW vinden we geen significant effect terug van het 

contracttype. 

 

2.2 Regressie-analyse: speelt de factor een rol na uitzuivering voor andere factoren? 

 

Na de bivariate ANOVA’s gaan we over naar lineaire regressie-analyses, waarin het effect van een 

demografisch kenmerk gecorrigeerd wordt voor alle andere demografische kenmerken. Bepaalde 

kenmerken (zoals bijv. ‘opleiding’ en ‘functie’) zijn immers aan elkaar gerelateerd. Het effect van een 

demografisch kenmerk (vb. opleiding) op OGGW kan m.a.w. een gevolg zijn van een ànder 

demografisch kenmerk (vb. functie) waarmee dit bepaalde kenmerk samenhangt. Opnieuw nemen we 

een vorm van ongewenst gedrag op als ‘AV’. De demografische kenmerken die in de bivariate 

analyses bij ten minste één vorm van OGGW significant bijdroegen aan de voorspelling, worden allen 

tegelijk opgenomen als ‘OV’. De lineaire regressie-analyse geeft voor elk demografisch aspect een 

gestandaardiseerde ß-coëfficiënt11 weer. Is deze ß significant (de p-waarde is kleiner dan 0.05), dan is 

een bepaald demografisch kenmerk van invloed op OGGW na controle voor de overige 

demografische kenmerken uit de regressie-analyse. Hoe groter ß, hoe groter de bijdrage van de OV tot 

de voorspelling van het ongewenst gedrag. Een negatieve coëfficiënt verwijst naar een negatieve 

samenhang tussen het aspect en het OGGW: hoe meer het aspect aanwezig is, hoe minder ongewenst 

gedrag. Lineaire regressie-analyses kunnen worden uitgevoerd op aspecten met een lineair verband 

met de AV. Schalen bestaande uit twee antwoordcategorieën (vb. ‘ja’ en ‘neen’) worden gehercodeerd 

naar dummies12.  

 

                                                 
11 Ook dit is een getal tussen 0 en 1. 
12 Dummies kennen de waarde 0 en 1. De antwoordcategorie waarvan verwacht wordt dat de prevalentie OGGW 
het hoogst is, wordt gehercodeerd naar 1. De andere categorie wordt 0. Een positieve β houdt bijgevolg in dat de 
verwachting bevestigd wordt. Een negatieve β wijst op een hogere prevalentie OGGW bij de antwoordcategorie 
die een nulwaarde kreeg.  
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Voor een overzicht van de resultaten volgens de regressie-analyses verwijzen we naar Tabel 22. In 

deze tabel geven we via R en R² weer hoeveel percent van de AV verklaard wordt door de regressie-

analyse met factoren op het demografische niveau.  

 

2.2.1 Geslacht 

De bivariate ANOVA’s geven een significant effect weer van geslacht voor elke vorm van OGGW. 

Voor pesterijen en geweld lopen mannen een hoger risico. Wat betreft OSGW zijn vrouwelijke 

werknemers kwetsbaarder. Na controle voor de andere demografische kenmerken, blijkt het geslacht 

enkel een bijdrage te leveren tot de voorspelling van werkgerelateerde pesterijen (p < 0.001) en 

OSGW (p < 0.01). In beide gevallen zijn de ß-coëfficiënten erg klein. Voor werkgerelateerde 

pesterijen bedraagt ß 0.07***, waarbij mannen meer gepest worden dan vrouwen. Voor OSGW zien 

we een ß van -0.05**: vrouwen worden meer slachtoffer van OSGW dan mannen. Wat betreft 

persoonlijke pesterijen en geweld vinden we geen effect meer terug van geslacht na controle voor de 

overige demografische kenmerken (zie Tabel 22). Hypothese 1 wordt dus, na controle voor andere 

demografische kenmerken, enkel bevestigd voor OSGW. Voor werkgerelateerde pesterijen wordt zij 

genuanceerd: mannen zijn frequenter slachtoffer van dergelijk ongewenst gedrag dan vrouwen. Voor 

persoonlijke pesterijen en geweld wordt hypothese 1 verworpen.  

 

2.2.2. Leeftijd 

Door de erg hoge correlatie tussen leeftijd en anciënniteit (r = 0.77***) is het zinloos om beide 

achtergrondkenmerken tegelijk op te nemen in de regressie-analyse: na uitzuivering voor elkaar, zou 

hun bijdrage immers reduceren tot bijna nul. Omwille van zowel theoretische als statistische 

overwegingen besloten we om in deze analyses de variabele ‘leeftijd’ achterwege te laten. De 

resultaten uit het literatuuroverzicht en de kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a; 

2004b) wijzen immers op het belang van vooral een hoge anciënniteit voor de informele macht van de 

werknemer. Dit machtsaspect speelt zowel impliciet als expliciet een grote rol bij iedere vorm van 

OGGW. Verder duiden de effectgroottes uit de bivariate analyses op een groter effect van anciënniteit 

op pesterijen, geweld en OSGW dan voor leeftijd het geval is (cfr. supra). Met betrekking tot de 

leeftijd kunnen we met andere woorden geen resultaten rapporteren voor de regressie-analyse. 

Hypothesen 2 en 3 kunnen m.a.w niet onderzocht worden door de sterke samenhang tussen leeftijd en 

anciënniteit.  

 

2.2.3 Opleiding 

Volgens de exploratieve bivariate ANOVA’s draagt het opleidingsniveau significant en lineair13 bij tot 

de voorspelling van persoonlijke pesterijen, OSGW en geweld. Na controle voor de overige 

demografische kenmerken is dit enkel nog het geval voor persoonlijke pesterijen (p < 0.001). Het ß-

                                                 
13 Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder ongewenst gedrag (cfr. Tabel 21). 
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coëfficiënt is beperkt en bedraagt -0.10***: hoger opgeleiden worden iets minder snel slachtoffer van 

persoonlijke pesterijen op het werk (zie Tabel 22).   

 

2.2.4 Burgerlijke staat 

De burgerlijke staat van de medewerker voorspelt bivariaat zowel persoonlijke pesterijen als OSGW 

(cfr. supra). Volgens de regressie-analyse is dit, na controle voor andere kenmerken, louter nog het 

geval voor OSGW (p < 0.01). Dit ß-gewicht is eerder klein (ß = 0.05**) en geeft aan dat medewerkers 

met een partner waarmee zij niet samenwonen vaker slachtoffer worden van ongewenste intimiteiten 

dan de anderen14. Hypothese 4 wordt op basis van de lineaire regressie-analyse genuanceerd.  

 

2.2.5 Kinderen 

Het hebben van kinderen draagt volgens de exploratieve bivariate analyses bij tot de voorspelling van 

OSGW. Na controle voor de overige demografische kenmerken is dit echter niet meer het geval. 

Volgens de lineaire regressie-analyse levert de variabele ‘kinderen’ voor geen enkele vorm van 

OGGW een bijdrage in de voorspelling. Het hebben van kinderen is met andere woorden geen 

risicofactor voor ongewenst gedrag.  

 

Aangezien de interactie tussen de burgerlijke staat en het hebben van kinderen in de bivariate analyses 

voor geen enkele vorm van OGGW significant bijdraagt aan de voorspelling, werd deze interactie niet 

opgenomen in de lineaire regressie-analyse. Hypothese 5 en 6 worden geheel verworpen.  

 

2.2.6 Functie 

Bivariaat draagt de functie van de werknemer significant bij tot de voorspelling van persoonlijke 

pesterijen, werkgerelateerde pesterijen, OSGW én geweld. Na controle voor de overige demografische 

kenmerken is dit enkel nog het geval voor de pesterijen (p < 0.05 en p < 0.001). Opnieuw zijn deze ß-

coëfficiënten eerder klein (ß = -0.04* voor persoonlijke pesterijen; ß = -0.08*** voor 

werkgerelateerde pesterijen)(zie Tabel 22). De lineaire regressie-analyse bevestigt nogmaals dat 

arbeiders meer pesterijen rapporteren dan bedienden.  

 

2.2.7 Leidinggevende of niet 

Het bekleden van een niet-leidinggevende functie draagt volgens de bivariate analyses bij tot de 

voorspelling van persoonlijke pesterijen en geweld op het werk. Na controle voor de overige 

demografische kenmerken speelt deze variabele bij geen enkele vorm van OGGW nog een rol in de 

voorspelling. Het bekleden van een niet-leidinggevende functie blijkt met andere woorden geen 

risicofactor voor ongewenst gedrag. Hypothese 7 wordt verworpen.  

                                                 
14 Burgerlijke staat werd immers gehercodeerd naar twee categorieën, cfr. p 17.  
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2.2.8 Werkregime 

Aangezien het werkregime in de bivariate analyses bij geen enkele vorm van OGGW significant 

bijdroeg aan de voorspelling, werd dit demografische aspect ditmaal niet opgenomen. Ook hypothese 

8 wordt verworpen: het werkregime blijkt geen risicofactor voor ongewenst gedrag.  

 

2.2.9 Ploegen 

Werken in ploegdienst draagt bivariaat bij tot de voorspelling van elke vorm van OGGW. Na controle 

voor andere demografische kenmerken in de lineaire regressie-analyse geldt dit enkel nog voor OSGW 

en geweld (p < 0.05 en p < 0.01). Het ß-gewicht voor OSGW is eerder klein (ß = 0.04*). De bijdrage 

van werken in ploegendienst draagt sterker bij tot de voorspelling van geweld op het werk (ß = 

0.10**). Telkens moedigt het werken in ploegen het ongewenste gedrag aan (zie Tabel 22).  

 

2.2.10 Anciënniteit 

Volgens de bivariate ANOVA’s speelt anciënniteit een significante rol in de voorspelling van zowel 

persoonlijke als werkgerelateerde pesterijen. Na controle voor andere demografische kenmerken gaat 

dit enkel nog op voor werkgerelateerde pesterijen (p < 0.05). De bijdrage tot de voorspelling van 

werkgerelateerde pesterijen is erg klein (ß = 0.04*). Opnieuw gaat een hogere anciënniteit, in 

tegenstelling tot hypothese 9, samen met méér werkgerelateerde pesterijen (zie Tabel 22). Voor 

persoonlijke pesterijen, geweld en OSGW wordt deze hypothese verworpen.  

 

2.2.11 Type contract 

Bivariaat draagt het hebben van een vast contract significant bij tot de voorspelling van persoonlijke 

en werkgerelateerde pesterijen. Volgens de lineaire regressie-analyse geldt dit niet meer na controle 

voor de overige demografische kenmerken. Ditmaal speelt het hebben van een vast contract immers 

bij geen enkele vorm van OGGW een rol. Het hebben van een vast contract is met andere woorden 

geen risicofactor voor OGGW. Hypothese 10 wordt verworpen.  
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Tabel 22: 

Demografische kenmerken: multivariate toetsing via regressie-analyse.   
 

Demografisch Aspect Persoonlijke pesterijen 
ß 

Werkgerelateerde pesterijen 
ß 

OSGW 
ß 

Geweld 
ß 

Geslacht - 0.07*** -0.05** - 
Opleiding -0.10*** - - - 
Burgerlijke staat - - 0.05** - 
Kinderen - - - - 
Functie -0.04* -0.08*** - - 
Leidinggeven - - - - 
Ploegenwerk - - 0.04* 0.10*** 
Anciënniteit - 0.04* - - 
Contract - - - - 
     
R 0.25 0.20 0.10 0.12 
R² 0.06 0.02 0.01 0.02 
F 29.87*** 6.91*** 4.70*** 7.13*** 
df 9 9 9 9 
df (res) 4205 4297 4346 4360 
     
*** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05     
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2.3 Besluit demografische aspecten 

  
De resultaten van de kwantitatieve analyses op het demografische niveau bevestigen onze stelling uit 

het literatuuroverzicht (Baillien et al., 2004a): demografische kenmerken dragen erg weinig bij tot de 

verklaring van het slachtofferschap van geweld, pesterijen en OSGW . De verklaarde variantie (R²) 

schommelt tussen 1% (OSGW) en 6% (persoonlijke pesterijen).  

 

Na controle voor andere demografische kenmerken blijkt het slachtoffer zijn van persoonlijke 

pesterijen louter nog te verklaren door het opleidingsniveau van de werknemer (lager opgeleiden 

ervaren meer persoonlijke pesterijen dan hoger opgeleiden) en door zijn of haar functie (arbeiders 

ervaren meer persoonlijke pesterijen dan bedienden). Beide aspecten werden in de huidige studie 

exploratief nagegaan.  

 

Werkgerelateerde pesterijen worden, na controle voor andere aspecten, verklaard door het geslacht 

van de werknemer, zijn of haar functie en de anciënniteit. De bevindingen m.b.t. het geslacht en de 

anciënniteit verwerpen onze hypothesen. Zo rapporteren niet de vrouwen, maar de mannen meer 

werkgerelateerde pesterijen. Wat betreft de anciënniteit ervaren niet de ‘groentjes’, maar de 

werknemers met een hogere anciënniteit meer werkgerelateerde pesterijen. Toch wil dit niet 

noodzakelijk zeggen dat deze groepen werknemers werkelijk meer gepest worden. Vrouwen en 

werknemers met een lagere anciënniteit interpreteren zulke pestgedragingen mogelijk als een deel van 

de job en de werkcontext. In tegenstelling tot hun mannelijke collega’s of hun collega’s met een 

hogere anciënniteit, stellen zij zich toleranter op ten aanzien van dit negatieve gedrag. Zoals voor de 

persoonlijke pesterijen zijn opnieuw de arbeiders frequenter slachtoffer van werkgerelateerde 

pesterijen.  

 

Het slachtofferschap van OSGW wordt op het demografische niveau verklaard door het geslacht, de 

burgerlijke staat en het al dan niet werken in ploegen. Zoals verondersteld in hypothese 1 zijn 

vrouwen inderdaad meer slachtoffer van ongewenste intimiteiten dan mannen. Wat betreft de 

burgelijke staat wordt onze hypothese verworpen: werknemers met een partner waarmee zij niet 

samenwonen, zijn kwetsbaarder dan zij die geen partner hebben en zij die samenwonen met hun 

partner. Werken in ploegen verhoogt de kans om slachtoffer te worden van OSGW.  

 

Hetzelfde geldt overigens voor geweld op het werk. Voor deze variant van ongewenst gedrag is 

ploegenwerk bovendien de enige demografische factor die bijdraagt tot de voorspelling.  
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Voor alle aangehaalde factoren geldt echter een zeer geringe bijdrage aan het slachtofferschap van 

geweld, pesterijen of OSGW (cfr. Tabel 22). De β-coëfficiënten zijn steeds erg zwak. 
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OVERZICHT: DE RESULTATEN M.B.T DEMOGRAFISCHE RISICOFACTOREN VOOR OGGW 

Gehanteerde hypothese Na bivariate ANOVA’s In lineaire RA Demo 

Pesterijen OSGW Geweld Pers. pest Werkger. pest OSGW Geweld Pers. pest Werkger. pest OSGW Geweld 

Geslacht Vrouw. > 

Man. 

Vrouw. > 

Man. 

Vrouw. > 

Man. 

Man. > 

Vrouw. 

Man. > 

Vrouw. 

Vrouw. > 

Man 

Man. > 

Vrouw. 

/ Man.> 

Vrouw. 

Vrouw. > 

Man 

/ 

Leeftijd Ouder > 

Jonger 

Jonger >  

Ouder 

? Ouder > 

Jonger 

Ouder > 

Jonger 

/ / / / / / 

Opleiding ? ? ? Lager > hoger / Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger / / / 

Burgerlijke 

Staat 

? Geen partner > 

niet-samenw > 

samenw 

? Niet-samenw 

> geen partner 

en wel 

samenw 

/ Partner en 

niet-samenw 

> rest 

/ / / Partner en 

niet-samenw 

> 

rest 

/ 

Kinderen ? ? ? / / Wel>geen / / / / / 

Burg. Staat 

* Kinderen 

? Versterkt burg. 

staat 

? / / / / / / / / 

Functie ? ? ? Arb. > Bed. Arb. > Bed. Arb. > Bed. Arb. > Bed. Arb. > Bed. Arb. > Bed / / 

Leiding Niet-

leiding> 

leiding 

Niet-leiding> 

leiding 

Niet-leiding > 

leiding 

Niet-leiding> 

leiding 

/ 
 

/ Niet-leiding> 

Leiding 

/ / / / 

Werk- 

regime 

Deeltijds> 

voltijds 

? ? / / / / / / / / 

Ploegen ? ? ? Wel > niet Wel > niet Wel > niet Wel > niet / / Wel > niet Wel > niet 

Anciën. Lager > 

hoger 

Lager > hoger Lager > 

hoger 

Hoger > lager Hoger > lager / / / Hoger > 

lager 

/ / 

Contract Tijd > vast Tijd > vast Tijd > vast Vast > tijd Vast > tijd / / / / / / 

Vetgedrukt : hypothese wordt bevestigd
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3.  TAAKKENMERKEN 

 

In dit onderdeel bespreken we de resultaten voor de risicofactoren op het niveau van de job. In 

tegenstelling tot de demografische kenmerken, gaat het hier om aspecten van (vooral) de 

arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en –omgeving die gemakkelijker te 

beïnvloeden zijn door de werkgever. In eerste instantie bespreken we de resultaten van bivariate 

ANOVA-analyses. Daarna wordt in een lineaire regressie-analyse nagegaan of het taakaspect een 

invloed heeft op OGGW na controle voor andere taakkenmerken.  

 

3.1 Bivariate analyses: speelt de factor een rol in de voorspelling van OGGW? 

 

Net als bij de demografische kenmerken gaan we aan de hand van bivariate ANOVA’s na of een 

bepaald taakaspect een rol speelt in het voorspellen van OGGW. Dit doen we ook nu door een vorm 

van OGGW op te nemen als ‘afhankelijke’ variabele (‘AV’). Het taakaspect wordt opgenomen als 

‘onafhankelijke’ variabele of ‘OV’. Aangezien ANOVA-analyses enkel opgaan voor categoriale 

variabelen als OV, verdelen we de niet-categoriale schalen in minstens vier categorieën. Elke 

categorie bevat ongeveer evenveel respondenten (bijv. de schaal werkdruk wordt onderverdeeld in vijf 

categorieën met telkens 20% van de respondenten). De bivariate ANOVA vergelijkt de gemiddelde 

scores binnen deze door ons geconstrueerde categorieën en gaat na of deze van elkaar verschillen. Via 

een ‘test-of-linearity’ wordt nagegaan of het om een lineair gaat tussen de OV en de AV15. 

 

Wanneer het taakaspect inderdaad een rol speelt in de voorspelling van het ongewenste gedrag, dan 

vinden we een p-waarde onder 0.0516 en een niet-lineaire ε-waarde. Voor een lineair verband tussen 

het taakaspect en het ongewenste gedrag berekenen we eveneens de correlatie ‘r’: een lineaire 

associatiemaat die varieert tussen 0 en 1 (cfr. supra). Zowel voor ε als voor r weerspiegelt een grotere 

waarde een grotere samenhang tussen het taakaspect en het OGGW. Een negatieve r verwijst naar een 

negatieve samenhang tussen het taakaspect en het OGGW: hoe meer het aspect aanwezig is, hoe 

minder ongewenst gedrag. Een positieve r staat voor een positieve samenhang: hoe meer het aspect 

aanwezig is, hoe meer OGGW. Voor een overzicht van de bevindingen van de bivariate ANOVA’s 

voor de taakkenmerken verwijzen we naar Tabel 23.  

 

                                                 
15 De score op de AV (vb. OSGW) stijgt of daalt systematisch naarmate de score op de OV (vb. jobonzekerheid) hoger 
wordt. 
16 Ook nu wordt deze p-waarde weergegeven aan de hand van sterretjes: *** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05. 
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Tabel 23: 

De taakkenmerken: bivariate toetsing via ANOVA.  
 

Persoonlijke pesterijen Werkgerelateerde pesterijen OSGW Geweld Taakaspect 
Gem. Sign. Gem. Sign. Gem. Sign. Gem. Sign. 

Werkdruk   r = 0.11**  r = 0.13**  r = 0.04*  r = 0.08** 
Rolconflict   r = 0.35**  r = 0.47**  r = 0.09**  r = 0.13** 
Jobonzekerheid   r = 0.21**  r = 0.23**  -  r = 0.09** 
Jobcomplexiteit   Eta 0.08***  Eta 0.08***  -  - 
Vaardigheidsbenutting   r = -0.15**  r = -0.18**  r = -0.02  - 
Feedback   r = -0.27**  r = -0.35**  r = -0.03*  r = -0.05** 
Duidelijkheid   r = -0.27**  r = -0.41**  r = -0.04**  r = -0.07** 
Autonomie   r = -0.17**  r = -0.15**  -  r = -0.10** 
Contact met derden   r = -0.10**  r = -0.04**  -  r = 0.01 
Hinder uit de infrastructuur   r = 0.28**  r = 0.20**  r = 0.06**  r = 0.07** 
Sociale contrôle   Eta 0.05**  Eta 0.04**  Eta 0.04*  - 
 ja 0.84  1.34  0.10  -  
 neen 0.69  1.18  0.04  -  
Flexibiliteit: wisselende uren   -  -  -  - 
 ja -  -  -  -  
 neen -  -  -  -  
Flexibiliteit: telewerk   Eta 0.04**  -  -  - 
 ja 0.68  -  -  -  
 neen 0.83  -  -  -  
Flexibiliteit: rotatie werkplaats   Eta 0.04**  -  Eta 0.04*  Eta 0.05** 
 ja 0.89  -  0.13  0.15  
 neen 0.79  -  0.08  0.09  
Flexibiliteit: veelzijdigheid 
taken 

  -  -  -  - 

 ja -  -  -  -  
 neen -  -  -  -  
*** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05 
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 3.1.1 Werkdruk 

Een bivariate ANOVA met als AV telkens één van de objectieve metingen van OGGW en als OV de 

schaal ‘werkdruk’ in vijf categorieën, vindt voor elk van de vormen van OGGW een significant effect 

terug. Wat betreft persoonlijke pesterijen zijn deze effecten eerder zwak (ε = 0.13***). Voor 

werkgerelateerde pesterijen, OSGW en geweld is het effect zelfs erg zwak (resp. ε = 0.05*, ε = 0.05* 

en ε = 0.09**). De samenhang tussen werkdruk en OGGW is telkens lineair: een hogere score op 

werkdruk gaat samen met een hogere rapportering van persoonlijke pesterijen (r = 0.11**), 

werkgerelateerde pesterijen (r = 0.13**), OSGW (r = 0.04*) én geweld (r = 0.08**)(zie Tabel 23). 

Hypothese 11, waarin we stellen dat een hogere werkdruk samengaat met meer pesterijen, wordt dus 

bevestigd én uitgebreid naar OSGW en geweld. 

 

 3.1.2 Rolconflict 

Wat betreft rolconflict beweren we in hypothese 12 dat vooral werknemers met veel rolconflict last 

hebben van pesterijen. Deze hypothese wordt bevestigd voor zowel persoonlijke als werkgerelateerde 

pesterijen: voor beide bivariate ANOVA’s is het effect van rolconflict vrij sterk (resp. ε = 0.31*** en 

ε = 0.43***) en rechtlijnig (resp. r = 0.35** en r = 0.47**)(zie Tabel 23). Ook nu wordt onze 

hypothese uitgebreid naar OSGW (ε = 0.07*** en r = 0.09**) en geweld (ε = 0.10*** en r = 0.13**). 

Deze effecten zijn echter gering. 

 

 3.1.3 Jobonzekerheid 

In hypothese 13 veronderstellen we een rechtlijnig verband tussen enerzijds jobonzekerheid en 

pesterijen en anderzijds jobonzekerheid en OSGW. De bivariate ANOVA’s bevestigen deze hypothese 

met betrekking tot persoonlijke (ε = 0.20***, r = 0.21**) én werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.20***, 

r = 0.23**). Deze effecten zijn beiden matig. Voor OSGW vinden we echter geen significant effect 

terug van jobonzekerheid. Voor deze vorm van OGGW wordt hypothese 13 m.a.w. verworpen.  

 

Exploratief gaan we na jobonzekerheid ook bij geweld een rol speelt. Dit blijkt inderdaad het geval: 

het effect van jobonzekerheid is zwak, maar significant (ε = 0.08***). Een hogere jobonzekerheid gaat 

samen met een hogere rapportering van geweld op het werk (r = 0.09***)(zie Tabel 23).  

 

 3.1.4 Jobcomplexiteit 

De bivariate ANOVA’s met als AV ‘pesterijen’ en als OV ‘jobcomplexiteit’ tonen een klein, maar 

significant effect voor zowel persoonlijke als werkgerelateerde pesterijen (beiden ε = 0.08***). In 

tegenstelling tot hypothese 14 gaat het niet om een lineair verband. Naast de respondenten met een 

hoge jobcomplexiteit rapporteren immers ook de respondenten met een lage jobcomplexiteit de meeste 

pesterijen (zie Tabel 24). Hypothese 14 wordt genuanceerd: jobcomplexiteit is curvilineair gerelateerd 
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aan pesterijen op het werk. Zowel een hoge als een lage complexiteit vormt een risico op OGGW bij 

de werknemers.   

 

Tabel 24: 

Jobcomplexiteit: scores en curvilineair verband.  

  

Jobcomplexiteit: 5 cat. # respondenten Persoonlijke pesterijen Werkgerelateerde pesterijen 

Heel lage complexiteit 
(relatief17) 

857 0.92 1.46 

Lage complexiteit  
(relatief) 

826 0.75 1.27 

Gemiddelde complexiteit 
(relatief) 

952 0.78 1.25 

Hoge complexiteit  
(relatief) 

1194 0.76 1.21 

Heel hoge complexiteit 
(relatief) 

771 0.94 1.44 

 

Via exploratieve ANOVA’s gaan we na of jobcomplexiteit ook een effect had op OSGW en geweld op 

het werk. Dit blijkt echter niet het geval. 

 

 3.1.5 Vaardigheidsbenutting 

Hypothese 15 veronderstelt een negatief verband tussen pesterijen en vaardigheidsbenutting: hoe 

minder een werknemer zijn capaciteiten kan benutten in de uitvoering van de job, hoe meer pesterijen 

hij of zij rapporteert. Volgens de bivariate ANOVA’s heeft vaardigheidsbenutting een matig, doch 

significant effect op zowel persoonlijke (ε = 0.15***) als werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.16***). In 

beide gevallen gaat het om een lineair en negatief verband (resp. r = -0.15** en r = -0.18**)(zie Tabel 

23). Hypothese 15 wordt dus bevestigd.  

 

De exploratieve ANOVA’s met OSGW en geweld vinden een significant, maar zwak effect van 

vaardigheidsbenutting op enkel OSGW (ε = 0.05*). Dit verband is (rand-significant) lineair (r = -

0.02). Hypothese 15 moet volgens de bivariate ANOVA’s aangevuld worden met een zwak effect van 

vaardigheidsbenutting op ongewenste intimiteiten op het werk.  

 

 3.1.6 Feedback 

Een bivariate ANOVA met telkens één van de objectieve schalen van OGGW als AV en ‘feedback’ 

als OV vindt een significant effect van feedback op elk van de vormen van OGGW. Voor persoonlijke 

(ε = 0.28***) en werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.35***) is dit effect matig tot eerder sterk. Bij 

OSGW en geweld gaat het om eerder zwakke effecten (resp. ε = 0.05* en ε = 0.06**). Elk van de vier 

schalen voor OGGW is lineair en negatief gerelateerd aan feedback: hoe meer feedback, hoe minder 

                                                 
17 Deze lage complexiteit verwijst niet naar de effectieve score op de schaal van 0 tot en met 10, maar naar de 
relatieve positie van de respondenten in deze categorie ten aanzien van de respondenten behorende tot de andere 
categorieën. De schaal werd immers niet op basis van de schaalpunten (bijv. van 0 tot en met 4, …), maar 
absoluut onderverdeeld in vijf categorieën: iedere categorie bevat nagenoeg 20% van de respondenten.  
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OGGW (r = -0.27** voor persoonlijke pesterijen, r = -0.35** voor werkgerelateerde pesterijen, r = -

0.03* voor OSGW en r = -0.05** voor geweld)(zie Tabel 23). Hypothese 16, die stelt dat werknemers 

met weinig feedback meer pesterijen rapporteren, wordt dus bevestigd. Tegelijk wordt ze uitgebreid 

naar OSGW en geweld op het werk.  

 

 3.1.7 Duidelijkheid 

In hypothese 17 beweren we dat een lagere jobduidelijkheid (of een hogere jobambiguïteit) samengaat 

met meer pesterijen en OSGW. De bivariate ANOVA’s met als AV ‘persoonlijke pesterijen’, 

‘werkgerelateerde pesterijen’ of ‘OSGW’ bevestigen dit: duidelijkheid heeft een significant effect én 

negatief lineair verband met persoonlijke pesterijen (ε = 0.27*** en r = -0.27*), werkgerelateerde 

pesterijen (ε = 0.40*** en r = -0.41*) en OSGW (ε = 0.06** en r = -0.04**)(zie Tabel 23). Enkel bij 

OSGW is dit effect eerder zwak.  

 

Een exploratieve ANOVA met als AV geweld op het werk en als OV duidelijkheid toont eveneens een 

zwak, doch significant effect van duidelijkheid (ε = 0.06**). Ook nu gaat het om een lineair verband (r 

= -0.07**): medewerkers met een hogere jobduidelijkheid (of een lagere jobambiguïteit) rapporteren 

minder geweld. Hypothese 17 wordt dus uitgebreid naar geweld op het werk.  

 

 3.1.8 Autonomie 

Op basis van het literatuuroverzicht en de kwalitatieve resultaten (Baillien, Neyens & De Witte, 

2004a; 2004b) stellen we in hypothese 18 dat werknemers met een lagere autonomie meer pesterijen 

rapporteren. De bivariate ANOVA’s met als AV’s persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen 

bevestigen deze hypothese. In beide gevallen heeft autonomie een (matig) effect (resp. ε = 0.18*** en 

ε = 0.16***). In beide gevallen vertoont autonomie een lineaire en negatieve samenhang met de 

pesterijen (resp. r = -0.17** en r = -0.15**)(zie Tabel 23). 

 

Exploratief gaan we na of ook OSGW en geweld beïnvloed worden door de autonomie van de 

werknemer. Voor geweld op het werk vinden we een (matig) lineair effect (ε = 0.11*** en r = -

0.10**) van autonomie in dezelfde richting als bij pesterijen. Voor OSGW zien we geen invloed van 

autonomie.  

 

 3.1.9 Contact met derden 

Hypothese 19 stelt dat werknemers die veel in contact komen met derden vaker slachtoffer zijn van 

OSGW en geweld op het werk. De bivariate ANOVA bevestigt énkel het effect van contact met 

derden op geweld (ε = 0.05*)(zie Tabel 23). Deze impact van contact met derden op het 

slachtofferschap van geweld is echter erg klein. Verder blijkt dit aspect niet lineair, maar curvilineair 

samen te hangen met geweld. Na het uitsplitsen van de indicatorvariabele in 4 categorieën met telkens 

25% van de respondenten, rapporteren zij die het meest en het minst in contact komen met derden het 
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meest geweld (zie Tabel 25). Hypothese 19 wordt dus deels bevestigd en genuanceerd: contact met 

derden heeft geen invloed op het slachtofferschap van OSGW, maar gaat wel samen met geweld. 

Degenen die erg veel of erg weinig in contact komen met derden rapporteren het meeste geweld.  

 

Tabel 25: 

Contact met derden: scores en curvilineair verband.  
  

Contact met derden: 4 cat. # respondenten Geweld 

Heel weinig contact 
(relatief18) 

473 0.16 

Weinig contact 
(relatief) 

1344 0.08 

Veel contact  
(relatief) 

1699 0.08 

Heel veel contact 
(relatief) 

1232 0.14 

 

De exploratieve analyses m.b.t. pesterijen tonen een matig effect van contact met derden op zowel 

persoonlijke (ε = 0.11***) als werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.05**). Ditmaal gaat het wel om een 

lineair verband: hoe minder contact met derden, hoe meer slachtoffer van pesterijen (resp. r = -0.10** 

en -0.04).  

 

 3.1.10 Hinder uit de infrastructuur 

De werkomgeving kan een ware stressor vormen voor de medewerker en op die manier leiden tot meer 

geweld en pesterijen (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b), zo stelden we in hypothese 20. De 

bivariate ANOVA’s bevestigen deze stelling: zowel persoonlijke pesterijen (ε = 0.23***) als 

werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.21***) en geweld (ε = 0.10***) worden matig beïnvloed door 

hinder uit de infrastructuur. Het gaat bovendien telkens om een lineair verband. Hoe meer hinder men 

ondervindt door de infrastructuur, hoe meer men rapporteert het slachtoffer te zijn van persoonlijke 

pesterijen (r = 0.28**), werkgerelateerde pesterijen (r = 0.20**) en geweld (r = 0.07**)(zie Tabel 23).  

 

Hinder uit de infrastructuur blijkt ook een (klein) effect te hebben op het slachtofferschap van OSGW 

(ε = 0.07***). Dit verband is eveneens lineair (r = 0.06**). Hypothese 20 kunnen we bijgevolg 

aanvullen met een stimulerend effect van hinder uit de infrastructuur op ongewenste intimiteiten: hoe 

meer hinder men ondervindt, hoe meer men slachtoffer is van OSGW. 

 

 3.1.11 Sociale controle vanuit de omgeving 

De infrastructuur kan niet alleen een ware bron van hinder en stress zijn, zij kan ook de zichtbaarheid 

van het ongewenste gedrag (of de sociale controle hierop) verhogen of verlagen. In hypothese 21 

                                                 
18 Ook nu verwijst ‘weinig contact’ niet naar de effectieve score op de schaal van 0 tot en met 10, maar naar de 
relatieve positie van de respondenten in deze categorie ten aanzien van de respondenten behorende tot de andere 
categorieën. De schaal werd immers niet op basis van de schaalpunten (bijv. van 0 tot en met 4, …), maar 
absoluut onderverdeeld in vier categorieën: iedere categorie bevat nagenoeg 25% van de respondenten.  
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veronderstellen we dan ook dat werknemers zonder sociale controle meer pesterijen, geweld én 

OSGW rapporteren. De bivariate ANOVA’s met als AV telkens een vorm van OGGW en als OV 

‘sociale controle’ vinden enkel een effect terug op persoonlijke pesterijen, werkgerelateerde pesterijen 

en OSGW. Hierbij gaat het telkens om een zeer gering effect (ε is resp. 0.05*, 0.04** en 0.04*). Wat 

betreft geweld vinden we geen effect van sociale controle en wordt de hypothese verworpen. Verder 

moet hypothese 21 genuanceerd worden voor pesterijen en OSGW: in tegenstelling tot de 

verwachtingen, rapporteren net de medewerkers mét sociale controle de meeste pesterijen (voor 

persoonlijke pesterijen: 0.84 versus 0.69; voor werkgerelateerde pesterijen 1.34 versus 1.18) en de 

meeste ongewenste intimiteiten (0.10 versus 0.04)(zie Tabel 23).  

 

 3.1.12 Flexibiliteit 

Via bivariate ANOVA’s gaan we exploratief na of ook flexibiliteit van invloed is op OGGW. 

Wisselende werkuren en veelzijdigheid van het takenpakket hebben op geen enkele vorm van OGGW 

een effect (zie Tabel 23). Telewerk verlaagt het slachtofferschap van persoonlijke pesterijen (ε = 

0.04**): wie regelmatig gevraagd wordt om telewerk te doen, rapporteert minder persoonlijke 

pesterijen (0.83 versus 0.68). De rotatie van de werkplaats blijkt een zwak effect te hebben op 

persoonlijke pesterijen (ε = 0.04**), OSGW (ε = 0.04**) en geweld (ε = 0.04**). Ditmaal rapporteren 

zij die regelmatig roteren meer ongewenst gedrag dan de anderen (zie Tabel 23). Uit de ε’s kunnen we 

afleiden dat het effect van flexibiliteit op het ongewenste gedrag telkens erg gering is.  

 

3.2 Regressie-analyse: speelt de factor een rol na uitzuivering voor andere factoren? 

 

Net als bij de demografische kenmerken gaan we na de bivariate ANOVA’s over naar lineaire 

regressie-analyses. Hierin wordt het effect van een bepaald taakaspect gecorrigeerd voor een eventuele 

samenhang met andere taakaspecten. Ook nu nemen we een vorm van OGGW op als ‘AV’. De 

taakkenmerken die in de bivariate analyses bij tenminste één vorm van ongewenst gedrag significant 

bijdroegen aan de voorspelling, worden allen tegelijk opgenomen als ‘OV’. De regressie-analyse geeft 

voor elk taakaspect een gestandaardiseerde ß-coëfficiënt weer. Dit getal varieert tussen 0 en 1. Is deze 

ß significant (de p-waarde is kleiner dan 0.05), dan is een bepaald taakaspect van invloed op het 

OGGW na controle voor overige taakkenmerken uit de regressie-analyse. Hoe groter β, hoe groter de 

bijdrage van de OV tot de voorspelling van het ongewenste gedrag. Een negatieve coëfficiënt verwijst 

naar een negatieve samenhang tussen het aspect en OGGW: hoe meer dit aspect aanwezig is, hoe 

minder ongewenst gedrag. Lineaire regressie-analyses kunnen worden uitgevoerd op aspecten met een 
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lineair verband met de AV. Schalen bestaande uit twee antwoordcategorieën (vb. ‘ja’ en ‘neen’) 

worden gehercodeerd naar dummies19. 

 

Voor een overzicht van de resultaten volgens de regressie-analyse verwijzen we naar Tabel 26. In deze 

tabel geven we, net zoals op het demografische niveau, via R en R² aan hoeveel percent van de AV 

verklaard wordt door de regressie-analyse op dit taakniveau.  

 

  

                                                 
19 Dummies kennen de waarde 0 en 1. De antwoordcategorie waarvan verwacht wordt dat de prevalentie OGGW 
het hoogst is, wordt gehercodeerd naar 1. De andere categorie wordt 0.  
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Tabel 26: 

Taakkenmerken: multivariate toetsing via regressie-analyse.   
 

Taakaspect Persoonlijke pesterijen 
ß 

Werkgerelateerde pesterijen 
ß 

OSGW 
ß 

Geweld 
ß 

Werkdruk 0.05** 0.07*** - - 
Rolconflict 0.24*** 0.30*** 0.07*** 0.10*** 
Jobonzekerheid 0.10*** 0.10*** - 0.06** 
Jobcomplexiteit 
 (curvilineair: jobcompl * jobcompl) 

0.04* 0.05** - - 

Vaardigheidsbenutting -0.07*** -0.11*** - - 
Feedback -0.10*** -0.14*** - - 
Duidelijkheid -0.06*** -0.18*** - - 
Autonomie - 0.04* - -0.05** 
Contact met derden -0.07*** - - - 
Hinder uit de infrastructuur 0.10*** 0.05*** 0.04* - 
Sociale controle 
  Ja = 0 

  Neen = 1 

- - - - 

Flexibiliteit: telewerk 
  Ja = 0 

  Neen = 1 

0.03* - - - 

Flexibiliteit: rotatie werkplaats 
  Ja = 0 

  Neen = 1 

-0.03* - - -0.03* 

     
R 0.44 0.56 0.11 0.16 
R² 0.19 0.31 0.01 0.03 
F 75.24*** 145.41*** 3.81*** 8.82*** 
Df 13 13 13 13 
df (res) 4059 4121 4159 4170 
     
*** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05     
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3.2.1 Werkdruk 

De bivariate analyses geven een significant effect weer van werkdruk voor elke vorm van OGGW. Na 

controle voor de andere taakkenmerken via de lineaire regressie-analyse is dit effect van werkdruk 

enkel nog geldig voor persoonlijke (ß = 0.05**) en werkgerelateerde pesterijen (ß = 0.07***). In beide 

gevallen zijn de ß–gewichten eerder klein. De richting van het effect bevestigt hypothese 11: een 

hogere werkdruk gaat samen met een frequentere blootstelling aan pesterijen op het werk. Werkdruk 

speelt, in tegenstelling tot de bivariate ANOVA’s, geen rol in de voorspelling van OSGW en geweld 

(zie Tabel 26).  

 

 3.2.2 Rolconflict 

Ook rolconflict draagt volgens de bivariate analyses bij tot de voorspelling van de vier objectieve 

metingen van OGGW. Dit blijft het geval in de regressie-analyse: zowel persoonlijke pesterijen en 

werkgerelateerde pesterijen als OSGW en geweld hebben een significant ß-coëfficiënt (resp. 0.24***, 

0.30***, 0.07*** en 0.10***). Wat betreft pesterijen zijn de ß–coëfficiënten matig, voor geweld en 

vooral OSGW is deze ß wat lager. Ook na controle voor andere taakaspecten gaat meer rolconflict 

samen met meer ongewenst gedrag. Hypothese 12 wordt op basis van de lineaire regressie-analyse 

bevestigd én uitgebreid naar OSGW en geweld op het werk.  

 

 3.2.3 Jobonzekerheid 

De bivariate ANOVA’s tonen een significant effect van jobonzekerheid op beide soorten pesterijen en 

geweld. Deze vaststelling blijft geldig na controle voor andere taakaspecten in de regressie-analyse. 

Persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen hebben een eerder laag ß-gewicht (voor beide 0.10***). 

Wat betreft geweld op het werk is deze ß klein (nl. 0.06**; zie Tabel 26). Jobonzekerheid is dus een 

risicofactor voor zowel pesterijen als geweld: hoe hoger de jobonzekerheid, hoe meer men rapporteert 

dat men pesterijen of geweld ondergaat op het werk. Hypothese 13 wordt, na controle voor andere 

taakkenmerken bevestigd voor pesterijen, verworpen voor OSGW en uitgebreid naar geweld.  

 

 3.2.4 Jobcomplexiteit 

Jobcomplexiteit beïnvloedt in de bivariate analyses persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen. In 

tegenstelling tot hypothese 14 is deze beïnvloeding niet lineair, maar curvilineair: zij met een hoge of 

lage jobcomplexiteit rapporteren meer pesterijen. Een lineaire regressie-analyse veronderstelt echter 

een rechtlijnig verband tussen de OV en de te voorspellen AV. Daarom werken we in de regressie-

analyse met het kwadraat van de aanvankelijke jobcomplexiteitsschaal20.  

 

Na controle voor andere taakaspecten blijft jobcomplexiteit significant bijdragen tot de voorspelling 

van persoonlijke (p < 0.05) en werkgerelateerde pesterijen (p < 0.01). In beide gevallen is ß eerder 
                                                 
20 Deze kwadratische term verwijst naar ‘jobcomplexiteit * jobcomplexiteit’. Hierdoor wordt statistisch 
gecorrigeerd voor het curvilineair verband tussen complexiteit en pesterijen op het werk. 
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klein (resp. 0.04* en 0.05**)(zie Tabel 26). Opnieuw rapporteren de respondenten met een hoge of 

een lage jobcomplexiteit de meeste pesterijen op het werk. 

 

 3.2.5 Vaardigheidsbenutting 

Bivariaat vinden we een significant effect terug van vaardigheidsbenutting op pesterijen en OSGW. 

Na controle voor de andere taakaspecten is dit enkel nog het geval voor persoonlijke en 

werkgerelateerde pesterijen (telkens p < 0.001). In beide gevallen is het ß-gewicht negatief en eerder 

klein (-0.07*** voor persoonlijke pesterijen; -0.11*** voor werkgerelateerde pesterijen)(zie Tabel 

26). In de lijn van hypothese 15 gaat een lagere vaardigheidsbenutting samen met meer pesterijen. 

 

 3.2.6 Feedback 

Feedback voorspelt bivariaat elk van de vier objectieve schalen van OGGW. Volgens de regressie-

analyse is dit, na controle voor andere taakaspecten, enkel nog het geval voor persoonlijke en 

werkgerelateerde pesterijen (p < 0.001 voor beide vormen). Deze ß-coëfficiënten zijn negatief en 

eerder zwak (-0.10*** voor persoonlijke pesterijen; -0.14*** voor werkgerelateerde pesterijen). Zoals 

verondersteld in hypothese 16 rapporteren werknemers met weinig feedback meer pesterijen.  

 

 3.2.7 Duidelijkheid 

Volgens de bivariate ANOVA’s draagt duidelijkheid significant en lineair bij tot de voorspelling van 

pesterijen, OSGW én geweld. Volgens de lineaire regressie-analyse draagt duidelijkheid na controle 

voor de andere taakaspecten enkel nog significant bij tot het voorspellen van persoonlijke (ß = -

0.06***) en werkgerelateerde pesterijen (ß = -0.18***). Het ß-coëfficiënt voor duidelijkheid is hoger 

voor werkgerelateerde pesterijen dan voor persoonlijke pesterijen. In beide gevallen zijn de 

coëfficiënten negatief: medewerkers met een hoge jobduidelijkheid rapporteren minder pesterijen. 

Hypothese 17 wordt bevestigd. 

 

 3.2.8 Autonomie 

Autonomie voorspelt bivariaat zowel pesterijen als geweld op het werk. Na controle voor andere 

taakkenmerken in de regressie-analyse, is dit enkel het geval voor werkgerelateerde pesterijen (p < 

0.05) en geweld (p < 0.01). In beide gevallen is het ß-coëfficiënt eerder klein (nl. 0.04* voor 

werkgerelateerde pesterijen en -0.05** voor geweld). Opvallend is het positieve ß-gewicht voor 

werkgerelateerde pesterijen (zie Tabel 26): in tegenstelling tot de bivariate analyses en tegengesteld 

aan hypothese 18 draagt autonomie positief bij tot deze vorm van ongewenst gedrag. Een hogere 

autonomie gaat m.a.w. samen met een hoger slachtofferschap van werkgerelateerde pesterijen. Dit 

moeten we echter relativeren: het gaat immers om een zeer klein, bijna zero-effect van autonomie.We 

kunnen m.a.w zelfs besluiten dat autonomie nagenoeg geen effect heeft op werkgerelateerde pesterijen 

na controle voor de andere taakaspecten. Wat betreft geweld op het werk blijft een lagere autonomie 
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samengaan met meer geweld. Hypothese 18 wordt dus, na controle voor de andere taakaspecten, 

genuanceerd voor werkgerelateerde pesterijen. Zij wordt ook uitgebreid naar geweld op het werk: een 

lage autonomie vormt een risicofactor voor geweld.  

 

 3.2.9 Contact met derden 

De bivariate ANOVA’s met als AV telkens een vorm van OGGW en als OV ‘contact met derden’ 

bevestigt enkel het effect van contact met derden op geweld (cfr. Hypothese 19). In de lineaire 

regressie-analyse verdwijnt dit effect: contact met derden draagt niet meer significant bij tot de 

voorspelling van geweld op het werk. Minder contact met derden stimuleert wél persoonlijke 

pesterijen op het werk (p < 0.001). Dit ß-gewicht is klein en negatief (nl. -0.07; zie Tabel 26). Meer 

contact met derden gaat dergelijke pesterijen dus tegen. Hypothese 19 wordt verworpen m.b.t geweld 

en OSGW. Zij wordt uitgebreid naar persoonlijke pesterijen.  

 

 3.2.10 Hinder uit de infrastructuur 

Bivariaat draagt hinder uit de infrastuctuur bij tot de voorspelling van alle vormen van OGGW. Dit 

blijft in de regressie-analyse het geval voor persoonlijke pesterijen (ß = 0.10***), werkgerelateerde 

pesterijen (ß = 0.05***) en OSGW (ß = 0.04*). Op persoonlijke pesterijen na gaat het hier eerder om 

een kleine ß-waarden. Alle coëfficiënten zijn positief: meer hinder uit de infrastructuur gaat samen 

met een hoger slachtofferschap van pesterijen en OSGW. Hypothese 20 wordt bevestigd voor 

pesterijen. Tegelijk wordt zij verworpen voor geweld en uitgebreid naar OSGW. 

 

 3.2.11 Sociale controle vanuit de omgeving 

Volgens de bivariate analyses heeft sociale controle vanuit de omgeving een effect op persoonlijke 

pesterijen, werkgerelateerde pesterijen en OSGW. Telkens rapporteren degenen mét sociale controle 

meer ongewenst gedrag dan de respondenten die geen sociale controle ervaren. Voor het opnemen van 

deze indicatorvariabele in de lineaire regressie-analyse werd zij gehercodeerd naar een 

dummievariabele. Hierbij kreeg de aanwezigheid van sociale controle de score nul, geen sociale 

controle werd gehercodeerd naar 1. Na controle voor de andere taakaspecten draagt sociale controle 

voor geen enkel van de vier objectieve metingen van OGGW bij aan de voorspelling. Sociale controle 

vanuit de omgeving blijkt m.a.w. geen risicofactor voor ongewenst gedrag. Hypothese 21 wordt, na 

controle voor andere taakkenmerken, verworpen.  

 

 3.2.12 Flexibiliteit 

Gezien enkel telewerk en rotatie in de werkplaats bivariaat bijdragen tot de voorspelling van 

ongewenst gedrag (cfr. supra), werden enkel deze twee componenten van flexibiliteit opgenomen in de 

regressie-analyse op taakniveau. Dit gebeurde in de vorm van dummies, waarbij een gebrek aan 

flexibiliteit de score 1 kreeg toegekend. De aanwezigheid van flexibiliteit werd gehercodeerd naar nul. 
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Na controle voor de overige taakaspecten, blijft telewerk een significante bijdrage leveren tot de 

voorspelling van persoonlijke pesterijen (p < 0.05). Deze bijdrage is echter erg klein (ß = 0.03*). Zoals 

in de bivariate analyses gaat ook nu telewerk samen met minder persoonlijke pesterijen. Rotatie van de 

werkplaats had bivariaat een effect op persoonlijke pesterijen, OSGW en geweld op het werk. Volgens 

de lineaire regressie-analyse blijft dit enkel opgaan voor persoonlijke pesterijen (ß = -0.03*) en geweld 

(ß = -0.03*). Ook nu zijn de ß-gewichten erg klein. Bovendien zijn beide coëfficiënten negatief: in 

tegenstelling tot de bivariate analyses gaat rotatie van de werkplaats ditmaal samen met meer 

persoonlijke pesterijen en geweld (zie Tabel 26). Gezien beide coëfficienten zeer klein zijn en de 

bijdrage tot de voorspelling van het ongewenste gedrag bijgevolg miniem is, kunnen we het effect van 

deze vormen van flexibiliteit op persoonlijke pesterijen en geweld zelfs gelijkstellen aan nul. 

 

3.3 Besluit taakaspecten 

  
Taakaspecten spelen vooral bij pesterijen op het werk een belangrijke rol in de verklaring van het 

ongewenste gedrag. De in deze studie opgenomen taakaspecten verklaren in de lineaire regressie-

analyse 19% van de persoonlijke en maar liefst 31% van de werkgerelateerde pesterijen op het werk. 

De relatie met geweld en OSGW is dan weer zwakker (resp. R² = 0.01 en R² = 0.03).  

 

Slachtoffer worden van persoonlijke pesterijen worden, na controle voor de overige taakaspecten, 

statistisch voorspeld door àlle gemeten taakaspecten, op uitzondering van autonomie, sociale controle, 

wisselende werkuren (flexibiliteit) en veelzijdigheid van taken (flexibiliteit). Voor werkdruk wordt 

onze hypothese bevestigd: een hogere werkdruk gaat samen met een hogere rapportering van 

persoonlijke pesterijen. Ook voor rolconflict (hoger rolconflict als risicofactor), jobonzekerheid 

(hogere jobonzekerheid als risicofactor), vaardigheidsbenutting (lagere vaardigheidsbenutting als 

risicofactor), feedback (minder feedback als risicofactor), duidelijkheid (minder duidelijkheid of meer 

jobambiguïteit als risicofactor) en hinder komende uit de infrastructuur (meer hinder als risicofactor) 

worden onze hypothesen bevestigd. In tegenstelling tot onze hypothese kent jobcomplexiteit een 

curvilineair verband met persoonlijke pesterijen: een lage óf een hoge jobcomplexiteit komt uit de 

analyses naar voren als een risicofactor voor persoonlijke pesterijen. Exploratief ontdekten we 

eveneens minder contact met derden, geen flexibiliteit op het vlak van telewerk en geen flexibiliteit op 

het gebied van rotatie van de werkplaats als risicofactor. Merk hierbij op dat het effect van de 

flexibiliteitvormen op persoonlijke pesterijen érg klein is.  

 

Na controle voor de overige taakaspecten vinden we opnieuw een effect van vrijwel alle taakaspecten 

op het slachtoffer worden van werkgerelateerde pesterijen, op uitzondering van contact met derden, 

sociale controle en alle vormen van flexibiliteit. De analyses bevestigen de hypothesen betreffende 
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werkdruk (hoge werkdruk als risicofactor), rolconflict (veel rolconflict als risicofactor), 

jobonzekerheid (meer jobonzekerheid als risicofactor), vaardigheidsbenutting (lagere 

vaardigheidsbenutting als risicofactor), feedback (minder feedback als risicofactor), duidelijkheid 

(minder duidelijkheid of meer ambiguïteit als risicofactor) en hinder uit de infrastructuur (meer hinder 

als risicofactor). In tegenstelling tot onze verwachtingen detecteren we veel, en niet weinig, autonomie 

als risicofactor voor werkgerelateerde pesterijen. Ook tegengesteld aan onze hypothese blijkt niet 

enkel een hoge, maar ook een lage jobcomplexiteit een risicofactor. Opnieuw merken we op dat de 

bijdrage van autonomie tot de voorspelling van deze vorm van pesterijen als het ware terug te brengen 

valt op nul. 

 

OSGW kan minder verklaard worden aan de hand van taakaspecten. Na controle voor de overige 

taakkenmerken vinden we enkel nog een significante bijdrage van rolconflict (meer rolconflict als 

risicofactor) en hinder uit de infrastructuur (meer hinder als risicofactor). Beide factoren werden in 

deze studie exploratief onderzocht met betrekking tot OSGW. 

 

Ook wat betreft het slachtofferschap van geweld op het werk is de bijdrage van taakkenmerken klein. 

Als enige taakgerelateerde risicofactoren detecteren we ditmaal een hoger rolconflict, een hogere 

jobonzekerheid, minder autonomie en geen rotatie in de werkplaats (flexibiliteit). Deze aspecten 

werden in het huidige onderzoek allen exploratief nagegaan voor geweld op het werk. 
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OVERZICHT: DE RESULTATEN M.B.T TAAKGERELATEERDE RISICOFACTOREN VOOR OGGW 

Gehanteerde hypothese Na bivariate ANOVA’s In regressieanalyse Taak 

Pesterijen OSGW Geweld Pers.Pest Werkger. Pest OSGW Geweld Pers. Pest Werkger. pest OSGW Geweld 

Werkdruk Hoger > lager ? ? Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Hoger > 

lager 

Hoger > 

lager 

/ / 

Rolconflict Hoger > lager ? ? Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Hoger>lager Hoger > 

lager 

Hoger > 

lager 

Hoger > 

lager 

Hoger > 

lager 

Jobonzeker

heid 

Hoger > lager Hoger > lager ? Hoger > lager Hoger > lager / Hoger>lager Hoger > 

lager 

Hoger > 

lager 

/ Hoger > 

lager 

Job 

complex. 

Hoger > lager ? ? Heel hoge en 

heel lage > 

midden 

Heel hoge en 

heel lage > 

midden 

/ / Heel hoge en 

heel lage > 

rest 

Heel hoge en 

heel lage > 

rest 

/ / 

Vaardig-

heidsbenut. 

Lager > hoger ? ? Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger / Lager > 

hoger 

Lager > 

hoger 

/ / 

Feedback Lager > hoger ? ? Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > 

hoger 

Lager > 

hoger 

/ / 

Duidelijk-

heid 

Lager > hoger Lager > hoger ? Lager > hoger Lager > hoger Lager > 

hoger 

Lager > hoger Lager > 

hoger 

Lager > 

hoger 

/ / 

Autonomie Lager > hoger ? ? Lager > hoger Lager > hoger / Lager > hoger / Hoger > lager 

(quasi geen 

effect) 

/ Lager > 

hoger 

Contact 

met derden 

? Hoger > lager Hoger > lager Weinig contact 

> veel contact 

Weinig contact 

> veel contact 

/ Zeer veel en 

zeer weinig > 

midden. 

Lager > 

hoger 

/ / / 
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Hinder 

Infrastr.  

 

Hoger > lager ? Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Hoger > 

lager 

Hoger > 

lager 

Hoger > 

Lager 

Hoger > 

lager 

/ 

Sociale 

controle 

Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager / / / / / 

Flex: 

wisselende 

uren 

? ? ? / / / / / / / / 

Flex: 

telewerk 

? ? ? Neen > ja / / / Neen > ja 

(quasi geen 

effect) 

/ / / 

Flex: 

rotatie 

werkplaats 

? ? ? Ja > neen / Ja > neen Ja > neen Neen > ja 

(quasi geen 

effect) 

/ / Neen > ja 

(quasi geen 

effect) 

Flex: 

veelzijdige 

taken 

? ? ? / / / / / / / / 

 

Vetgedrukt = Hypothese wordt bevestigd 
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4.  TEAM/AFDELINGSASPECTEN 

 

In dit vierde onderdeel van de resultatensectie gaan we dieper in op de bevindingen op het niveau van 

het team of de afdeling. Ook deze kenmerken zijn gemakkelijker te beïnvloeden door een gericht 

preventiebeleid dan het geval is voor de demografische aspecten. Opnieuw bekijken we eerst de 

resultaten van bivariate ANOVA-analyses. Daarna wordt via een lineaire regressie-analyse nagegaan 

of een bepaald team- of afdelingskenmerk een invloed heeft op OGGW na controle voor andere 

kenmerken op dit niveau.  

 

4.1 Bivariate analyses: speelt de factor een rol in de voorspelling van OGGW? 

 

Zoals voor de demografische en taakkenmerken gaan we ook nu in eerste instantie na of een bepaald 

team/afdelingsaspect een rol speelt in het voorspellen van OGGW volgens een bivariate ANOVA-

analyse. Hiertoe nemen we telkens een vorm van OGGW op als te voorspellen of ‘afhankelijke’ 

variabele (‘AV’). Het team/afdelingskenmerk wordt opgenomen als een ‘onafhankelijke’ variabele 

(‘OV’). Niet-categoriale schalen worden verdeeld in minstens vier categorieën met nagenoeg evenveel 

respondenten. De bivariate ANOVA toetst vervolgend of de gemiddelde scores binnen deze door ons 

geconstrueerde categorieën van elkaar verschillen. Speelt het kenmerk inderdaad een rol in de 

voorspelling van het ongewenste gedrag, vinden we een significantiewaarde ‘p’
21 die kleiner is dan 

0.05. Hoe kleiner de p-waarde, hoe sterker het aspect bijdraagt in de voorspelling van het ongewenste 

gedrag. Gezien de grootte van respondentengroep (N = 5062) zullen dergelijke statistische analyses 

snel significante resultaten opleveren. Daarom baseren we ons best op de èta-waarde (‘ε’), een niet-

lineaire associatiemaat die varieert tussen 0 en 1. Hoe groter de waarde, hoe meer het aspect bijdraagt 

tot de voorspelling van het ongewenste gedrag. Via een ‘test-of-linearity’ wordt nagegaan of het om 

een lineair dan wel curvilineair verband gaat. Voor een lineair verband tussen het aspect en het 

ongewenste gedrag berekenen we de correlatie ‘r’: een lineaire associatiemaat die varieert tussen 0 en 

1. Zowel voor ε als voor r weerspiegelt een grotere waarde een grotere samenhang tussen het 

taakaspect en het OGGW. Een negatieve r verwijst naar een negatieve samenhang tussen het 

taakaspect en het OGGW: hoe meer het aspect aanwezig is, hoe minder ongewenst gedrag. Voor een 

overzicht van de bevindingen van deze bivariate ANOVA’s voor de team/afdelingskenmerken, 

verwijzen we naar Tabel 27.  

                                                 
21 Weergegeven aan de hand van sterretjes:  *** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05. 
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Tabel 27: 

De kenmerken van het team of de afdeling: bivariate toetsing via ANOVA.  
 

Persoonlijke pesterijen Werkgerelateerde pesterijen OSGW Geweld Team- of afdelingsaspect 
Sign. Sign. Sign. Sign. 

Grootte r = 0.03* - - r = 0.01 
Frequentie conflict r = 0.40** r = 0.36** r = 0.08** r = 0.12** 
Oplossingsgerichte conflicthantering r = -0.38** r = -0.42** r = -0.07** r = -0.08** 
Toegevende conflicthantering r = -0.20** r = -0.20** - - 
Vermijdende conflicthantering r = 0.11** r = 0.13** - - 
Forcerende conflicthantering r = 0.37** r = 0.37** r = 0.07** r = 0.07** 
Sociale steun collega’s r = -0.46** r = -0.46** r = -0.08** r = -0.07** 
Taakgericht LS r = -0.19** r = -0.28** r = -0.06** r = -0.05** 
Sociaal-emotioneel LS r = -0.33** r = -0.43** r =-0.06** r = -0.06** 
Taak * Sociaal-emotioneel Eta 0.50*** Eta 0.56*** Eta 0.32* Eta 0.37* 
Laissez-faire LS r = 0.21** r = 0.27** - - 
*** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05 
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4.1.1 Grootte 

In situaties waarin de identiteit van de werknemer geheel of relatief onbekend is (= deïndividuatie), 

verliezen inhiberende normen m.b.t. OGGW hun beperkende invloed (Zimbardo, 1970). Hoe groter 

dus het team of de afdeling, hoe meer deïndividuatie en hoe beperkter de impact van normen en 

waarden op het tegengaan van ongewenst gedrag. In een kleine en transparante afdeling of team is de 

kans om betrapt te worden bij het stellen van OGGW bovendien groter. Hypothese 22 stelt bijgevolg 

dat naarmate het team of de afdeling groter is, er meer pesterijen, geweld en OSGW zullen optreden. 

Deze hypothese wordt slechts gedeeltelijk bevestigd. De bivariate ANOVA’s tonen enkel een (zwak) 

effect van de teamgrootte op persoonlijke pesterijen (ε = 0.04*) en geweld (ε = 0.05*). Voor 

werkgerelateerde pesterijen en OSGW vinden we geen significant effect terug van de teamgrootte. 

Tussen de teamgrootte en persoonlijke pesterijen bestaat er een (zwak) lineair verband (r = 0.03*): hoe 

groter het team, hoe meer persoonlijke pesterijen. De relatie tussen de teamgrootte en geweld is echter 

grillig en moeilijk interpreteerbaar. In de lijn van de bevindingen voor persoonlijke pesterijen 

herleiden we deze moeilijk te interpreteren relatie naar een lineair verband. Dit verband is echter niet 

significant.  

 

4.1.2 Frequentie conflict 

In hypothese 23 beweren we dat een hogere frequentie van conflict binnen het team of de afdeling 

hand in hand gaat met meer pesterijen, OSGW en geweld. Deze veronderstelling wordt bevestigd aan 

de hand van de bivariate ANOVA’s met als AV telkens één van de objectieve metingen van OGGW 

en als OV de ‘frequentie waarmee conflicten plaatsvinden’. Voor elk van de vormen van OGGW 

wordt een significant effect teruggevonden van de frequentie van het conflict. Deze effecten zijn sterk 

wat betreft persoonlijke pesterijen (ε = 0.42***) en werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.37***), maar 

zijn eerder gering voor OSGW (ε = 0.09***) en geweld (ε = 0.13***). Voor alle vier objectieve 

metingen van OGGW vinden we een lineair verband met de frequentie van het conflict (r = 0.40** 

voor persoonlijke pesterijen, r = 0.36** voor werkgerelateerde pesterijen, r = 0.08** voor OSGW en r 

= 0.12** voor geweld)(zie Tabel 27). Zoals gesteld in hypothese 23 gaat een hogere frequentie van 

conflict samen met meer ongewenst gedrag.  

 

4.1.3 Conflicthantering 

De Dual Concern Theory (Rubin et al., 1994) onderscheidt vier conflicthanteringstrategieën: de 

oplossingsgerichte conflicthantering, de toegevende conflicthantering, de vermijdende 

conflicthantering en de forcerende conflicthantering. In hypothese 24 beweren we dat meer 

oplossingsgerichte conflicthantering (of ‘probleemoplossen’) samengaat met minder pesterijen, 

geweld en OSGW. Op basis van de bivariate ANOVA met als AV één van de vormen van OGGW en 

als OV ‘oplossingsgerichte conflicthantering’ wordt deze hypothese bevestigd voor alle vormen van 
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OGGW. Vooral wat betreft persoonlijke (ε = 0.35***) en werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.39***) 

zien we een sterke bijdrage van de oplossingsgerichte conflicthantering. Het effect van 

oplossingsgerichte conflicthantering op OSGW en geweld is dan weer eerder klein (resp. ε = 0.07*** 

en ε = 0.07***). De oplossingsgerichte conflicthantering is lineair gerelateerd aan elk van de vier 

objectieve metingen van ongewenst gedrag (r = -0.38** voor persoonlijke pesterijen, r = -0.42** voor 

werkgerichte pesterijen, r = -0.07** voor OSGW en r = -0.08** voor geweld). Hoe meer men 

oplossingsgericht omgaat met conflicten, hoe minder OGGW. Hypothese 24 wordt dus bevestigd. 

 

Hypothese 25 stelt dat meer toegeven samengaat met minder pesterijen, geweld en OSGW. Aan de 

hand van de bivariate ANOVA’s wordt deze veronderstelling slechts gedeeltelijk bevestigd. Enkel 

voor persoonlijke (ε = 0.16***, r = -0.20**) en werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.16***, r = -0.20**) 

vinden we een matig, lineair effect. In beide gevallen gaat meer toegeven hand in hand met minder 

pesterijen. Toegeven draagt niet significant bij tot de voorspelling van OSGW en geweld.  

 

Ook wat betreft de vermijdende conflicthantering wordt de hypothese slechts gedeeltelijk bevestigd. In 

hypothese 26 veronderstellen we immers dat meer vermijden samengaat met meer pesterijen, geweld 

en OSGW. De bivariate ANOVA’s met als OV ‘vermijdende conflicthantering’ vinden enkel een 

(gering) effect terug van vermijden voor persoonlijke (ε = 0.12***) en voor werkgerelateerde 

pesterijen (ε = 0.15***). In beide gevallen is vermijden lineair gerelateerd aan de pesterijen (resp. r = 

0.11** en r = 0.13**). Meer vermijden gaat, zoals verwacht, samen met meer pesterijen. 

 

Met betrekking tot de laatste vorm van conflicthantering, de forcerende conflicthantering, vinden we 

een significant en sterk effect terug op persoonlijke (ε = 0.35***) en werkgerelateerde pesterijen (ε = 

0.35***). Ook wat betreft OSGW en geweld draagt een forcerende conflicthantering significant bij tot 

de voorspelling. Ditmaal is het effect eerder zwak (resp. ε = 0.07*** en ε = 0.07***). De forcerende 

conflicthantering hangt lineair samen met alle vier objectieve metingen van ongewenst gedrag (nl. r = 

0.37** voor persoonlijke pesterijen, r = 0.37** voor werkgerelateerde pesterijen, r = 0.07** voor 

OSGW en geweld). Deze samenhang is in de richting van hypothese 27: meer forceren gaat samen 

met meer pesterijen, geweld en OSGW. Hypothese 27 wordt dus bevestigd.  

 

4.1.4 Sociale steun vanwege de collega’s 

Hypothese 28 stelt dat meer sociale steun vanwege de collega’s garant staat voor minder pesterijen, 

geweld en OSGW. De bivariate ANOVA’s met als AV ‘persoonlijke pesterijen’, ‘werkgerelateerde 

pesterijen’, ‘geweld’ of ‘OSGW’ bevestigen dit: sociale steun vanwege de collega’s heeft een 

significant effect op én lineair verband met persoonlijke pesterijen (ε = 0.42***, r = -0.46**), 

werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.42***, r = -0.46**), OSGW (ε = 0.06***, r = -0.08**) en geweld 

(ε = 0.06***, r = -0.07**). Voor persoonlijke en werkgerichte pesterijen is dit effect sterk, voor 
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OSGW en geweld is het eerder gering. De negatieve correlatie geeft aan dat, zoals beweerd in 

hypothese 28, een lagere steun van de collega’s samengaat met meer OGGW.  

 

4.1.5 Leiderschap 

Op basis van het literatuuroverzicht en de kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a; 

2004b) stellen we in hypothese 29 dat de combinatie van ‘veel sociaal-emotioneel en veel taakgericht 

leiderschap’ samengaat met minder pesterijen, geweld en OSGW dan alle andere combinaties van 

taakgericht- en sociaal leiderschap (nl. weinig sociaal - veel taakgericht, veel sociaal - weinig 

taakgericht of weinig sociaal - weinig taakgericht). Veel sociaal-emotioneel leiderschap in combinatie 

met veel taakgericht leiderschap gaat OGGW m.a.w tegen. Een bivariate ANOVA met als AV telkens 

één van de objectieve metingen van OGGW en als OV de interactieterm22 taakgericht en sociaal-

emotioneel leiderschap toont een significant en sterk effect van de combinatie ‘taak- en sociaal-

emotioneel leiderschap’ op zowel persoonlijke pesterijen (ε = 0.50***) en werkgerelateerde pesterijen 

(ε = 0.56***), als OSGW (ε = 0.32***) en geweld (ε = 0.37***). Een verdere uitdieping van deze 

interactieterm23 geeft bovendien aan dat de combinatie ‘hoog-hoog’ voor elk van de vormen van 

OGGW resulteert in significant minder ongewenst gedrag dan de andere combinaties van deze 

leiderschapsstijlen (zie Tabel 28).  

 

Tabel 28: 

Analyse van de interactieterm taakgericht versus sociaal-emotioneel leiderschap.  
 

Combinatie Leiderschap Persoonlijke 
pesterijen 

Werkgerelateerde 
pesterijen 

OSGW geweld 

Laag taak - laag sociaal 1.18 2.01 0.10 0.15 

Laag taak - hoog sociaal 0.61 0.99 0.11 0.08 

Hoog taak - laag sociaal 0.99 1.52 0.13 0.15 

Hoog taak - hoog sociaal 0.46 0.66 0.05 0.05 

 

 

Exploratief onderzoeken we of er ook een effect optreedt van elk van beide leiderschapsstijlen 

(taakgericht versus sociaal-emotioneel) afzonderlijk. De bivariate ANOVA’s met als OV ‘taakgericht 

leiderschap’ tonen een matig effect van deze leiderschapsstijl op persoonlijke (ε = 0.19***) en 

werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.28***). Voor OSGW en geweld vinden we een klein, doch 

significant effect (resp. ε = 0.07*** en ε = 0.05***). Telkens gaat het om een lineair verband tussen 

                                                 
22 Deze interactieterm werd geconstrueerd aan de hand van het vermenigvuldigen van Z-scores op de schaal 
‘taakgericht leiderschap’ en de schaal ‘sociaal-emotioneel leiderschap’.  
23 Voor deze uitdieping voerden we eerst en vooral een medium-split uit van de schalen ‘taakgericht leiderschap’ 
en ‘sociaal-emotioneel leiderschap’. Beide schalen werden verdeeld in twee categorieën (hoog en laag) met 
telkens 50% van de respondenten. Deze nieuwe schalen werden hierop met elkaar vermenigvuldigd zodat we 
vier nieuwe catogorieën bekwamen met telkens een andere hoog-laag combinatie van de twee schalen. Van deze 
vier categoriën vergeleken we de gemiddelde score voor iedere vorm van ongewenst gedrag. 
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het taakgericht leiderschap en het ongewenste gedrag (r = -0.19** voor persoonlijke pesterijen, r = -

0.28** voor werkgerelateerde pesterijen, r = -0.06** voor OSGW en r = -0.05** voor geweld)(zie 

Tabel 27). Meer taakgericht leiderschap gaat m.a.w samen met minder pesterijen, geweld en OSGW. 

Ook wat betreft het sociaal-emotionele leiderschap vinden we voor elke vorm van OGGW een 

significant effect terug. Voor persoonlijke (ε = 0.31***, r = -0.33**) en werkgerelateerde pesterijen (ε 

= 0.40***, r = -0.43**) observeren we een sterk effect. Voor OSGW (ε = 0.06***, r = -0.06**) en 

geweld (ε = 0.06***, r = -0.06**) vinden we een eerder gering verband met sociaal-emotioneel 

leidinggeven. De richting van het verband (zie Tabel 27) geeft aan dat meer sociaal leiderschap 

samengaat met minder pesterijen, geweld en OSGW. 

 

In hypothese 30 beweren we dat meer ‘laissez-faire’ leiderschap samengaat met meer pesterijen, 

geweld en OSGW. Deze hypothese wordt slechts gedeeltelijk bevestigd. De bivariate ANOVA’s 

vinden louter een (matig) lineair effect voor persoonlijke (ε = 0.21***, r = 0.21**) en 

werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.26***, r = 0.27**). Het lineaire verband ondersteunt de hypothese: 

meer laissez-faire leiderschap gaat samen met meer pesterijen op het werk. Voor OSGW en geweld 

vinden we bivariaat geen significante bijdrage van laissez-faire leiderschap aan de voorspelling. 

 

4.2 Regressie-analyse: speelt de factor een rol na uitzuivering voor andere factoren? 

 

Zoals we aanhaalden bij de demografische kenmerken en de taakaspecten, kunnen de verschillende 

team- of afdelingsfactoren een sterke samenhang vertonen (bijv. sociaal-emotioneel leiderschap en 

sociale steun vanwege de collega’s). Het bivariate effect van een team/afdelingsaspect op OGGW zou 

m.a.w een gevolg kunnen zijn van een ànder team/afdelingskenmerk waarmee dit bepaalde kenmerk 

samenhangt. Daarom gaan we ook nu na de bivariate ANOVA’s over naar lineaire regressie-analyses. 

Hierin wordt het effect van een bepaald team- of afdelingsaspect gecorrigeerd voor een eventuele 

samenhang met andere aspecten op dit niveau. Ook nu nemen we een vorm van OGGW op als ‘AV’. 

De team en afdelingskenmerken die in de bivariate analyses bij tenminste één vorm van ongewenst 

gedrag significant bijdroegen aan de voorspelling, worden allen tegelijk opgenomen als ‘OV’. De 

regressie-analyse geeft voor elk team/afdelingsaspect een gestandaardiseerde ß-coëfficiënt weer. Dit 

getal varieert tussen 0 en 1. Is deze ß significant (de p-waarde is kleiner dan 0.05), dan is een bepaald 

taakaspect van invloed op het OGGW na controle voor overige taakkenmerken. Hoe groter β, hoe 

groter de bijdrage van de OV tot de voorspelling van het ongewenste gedrag. Een negatieve coëfficiënt 

verwijst naar een negatieve samenhang tussen het aspect en OGGW: hoe meer dit aspect aanwezig is, 

hoe minder ongewenst gedrag. Lineaire regressie-analyses kunnen worden uitgevoerd op aspecten met 
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een lineair verband met de AV. Schalen bestaande uit twee antwoordcategorieën (vb. ‘ja’ en ‘neen’) 

worden gehercodeerd naar dummies24. 

 

Voor een overzicht van de resultaten volgens de regressie-analyse verwijzen we naar Tabel 29. In deze 

tabel geven we via R en R² aan hoeveel percent van de AV verklaard wordt door de regressie-analyse 

op het niveau van het team of de afdeling.  

 

 

                                                 
24 Dummies kennen de waarde 0 en 1. De antwoordcategorie waarvan verwacht wordt dat de prevalentie OGGW 
het hoogst is, wordt gehercodeerd naar 1. De andere categorie wordt 0 (cfr. supra).  



   

 -88- 

 

Tabel 29: 

Team- of afdelingskenmerken: multivariate toetsing via regressie-analyse.   
 

Team- of afdelingsaspect Persoonlijke pesterijen 
ß 

Werkgerelateerde pesterijen 
ß 

OSGW 
ß 

Geweld 
ß 

Teamgrootte -0.07*** -0.07*** - - 
Frequentie conflict -0.24*** -0.17*** -0.05* -0.11* 
Oplossingsgerichte conflicthantering - - - - 
Toegevende conflicthantering 0.04* 0.05* - - 
Vermijdende conflicthantering - - - - 
Forcerende conflicthantering 0.09*** 0.07** - - 
Sociale steun vanwege collega’s -0.32*** -0.24*** - -0.05* 
Taakgericht leiderschap - - -0.05* - 
Sociaal-emotioneel leiderschap -0.07*** -0.21*** - - 
Taak * sociaal-emotioneel 0.05** 0.05*** - - 
Laissez-faire leiderschap 0.05** 0.06** - - 
     
R 0.55 0.56 0.11 0.13 
R² 0.30 0.32 0.01 0.02 
F 161.00*** 177.35*** 4.38*** 6.68*** 
df 11 11 11 11 
df (res) 4140 4207 4248 4256 
     
*** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05     
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4.2.1 Grootte 

De bivariate ANOVA’s tonen een significant effect van de team- of afdelingsgrootte op persoonlijke 

pesterijen en geweld. Wat betreft de persoonlijke pesterijen stellen we dit effect van de 

afdelingsgrootte opnieuw vast na controle voor andere team/afdelingsaspecten in de regressie-analyse. 

Voor geweld vinden we geen effect meer terug. De regressie-analyse toont wel een significante 

bijdrage van de team/afdelingsgrootte tot werkgerelateerde pesterijen. Zowel voor persoonlijke als 

voor werkgerelateerde pesterijen is het β-gewicht negatief en eerder klein (ß = -0.07***). Opvallend is 

echter de negatieve waarde van beide β-gewichten. In tegenstelling tot hypothese 22 en de bivariate 

ANOVA’s, vinden we nu dat er minder pesterijen optreden naarmate het team of de afdeling groter is. 

Toch moeten we deze vaststelling relativeren: het gaat immers maar om zeer zwakke effecten. 

Hypothese 22 wordt, na controle voor de andere team/afdelingsaspecten, bijgevolg bevestigd voor 

persoonlijke pesterijen, verworpen voor werkgerelateerde pesterijen en OSGW (wel merken we op dat 

het hier bijna om een nul-effect gaat) en genuanceerd voor geweld. 

 

4.2.2 Frequentie conflict 

De conflictfrequentie binnen het team of de afdeling draagt bivariaat bij aan de voorspelling van elke 

vorm van OGGW. Dit blijft het geval in de lineaire regressie-analyse: zowel persoonlijke en 

werkgerelateerde pesterijen als OSGW en geweld hebben een significant β-coëfficiënt na controle 

voor de andere team/afdelingskenmerken. De frequentie van het conflict heeft de hoogste ß voor 

persoonlijke pesterijen (ß = 0.24***), gevolgd door werkgerelateerde pesterijen (ß = 0.17***), geweld 

(ß = 0.11*) en OSGW (ß = 0.05*). Net als in de bivariate analyses gaat een hogere frequentie van 

conflicten samen met meer OGGW. Hypothese 23 wordt over de hele lijn bevestigd.  

 

4.2.3 Conflicthantering 

Met betrekking tot de conflicthantering formuleerden we vier hypothesen. Hypothese 24 stelt dat meer 

oplossingsgerichtheid (of ‘probleemoplossen’) samengaat met minder pesterijen, geweld en OSGW. 

Deze hypothese wordt bevestigd in de bivariate ANOVA’s. Na controle voor de andere 

team/afdelingsaspecten, draagt de oplossingsgerichte conflicthantering echter niet meer bij aan de 

voorspelling van één van de vier objectieve metingen van OGGW. Oplossingsgerichte 

conflicthantering blijkt dus geen risicofactor voor ongewenst gedrag. Hypothese 24 wordt dus volledig 

verworpen. 

 

Ook inzake vermijdende conflicthantering is er een verschil tussen de bivariate analyses en de 

regressie-analyse. De bivariate ANOVA’s tonen een significant effect van de vermijdende 

conflicthantering op zowel persoonlijke als werkgerelateerde pesterijen. Hiermee wordt hypothese 26 

(meer vermijden gaat samen met meer pesterijen, geweld en OSGW) gedeeltelijk bevestigd. Na 

controle voor andere team/afdelingsaspecten levert de vermijdende conflicthantering geen bijdrage 
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meer aan de voorspelling van persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen. Uit de lineaire regressie-

analyse blijkt ook het vermijdend omgaan met conflicten geen risicofactor voor OGGW. Hypothese 26 

wordt na de regressie-analyse volledig verworpen.  

 

De regressie-analyse bevestigt wel het beeld over de rol van de toegevende conflicthantering. De 

bivariate analyses vinden een significant effect op persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen, 

waarmee hypothese 25 gedeeltelijk wordt bevestigd. Na controle voor de andere factoren draagt de 

toegevende conflicthantering nog steeds bij aan de voorspelling van persoonlijke (β = 0.04*) en 

werkgerelateerde pesterijen (β = 0.05**). 

 

De forcerende conflicthantering draagt bivariaat bij aan de voorspelling van de vier objectieve 

metingen van OGGW. Dit gebeurt in de lijn van hypothese 27: meer forceren gaat samen met meer 

pesterijen, geweld en OSGW. Na controle voor andere team/afdelingsaspecten draagt forceren enkel 

nog bij aan de voorspelling van persoonlijke (β = 0.09***) en werkgerelateerde pesterijen (β = 

0.07**). De β-coëfficiënten zijn erg laag, maar bevestigen hypothese 27 voor pesterijen (nl. meer 

foceren gaat samen met meer pesterijen). Voor OSGW en geweld observeren we geen significant B-

gewicht. Voor deze vormen van OGGW wordt hypothese 27 dus verworpen.  

 

4.2.4 Sociale steun vanwege de collega’s 

Hypothese 28 stelt dat meer sociale steun vanwege de collega’s leidt tot minder pesterijen, geweld en 

OSGW. Deze hypothese wordt geheel bevestigd door de bivariate ANOVA’s. Aan de hand van de 

regressie-analyse moeten we deze veronderstelling echter nuanceren. Na controle voor andere 

team/afdelingsaspecten levert de sociale steun vanwege de collega’s immers geen significante bijdrage 

meer aan de voorspelling van OSGW. Voor persoonlijke pesterijen, werkgerelateerde pesterijen en 

geweld observeren we wel een significant β-gewicht (resp. -0.32***, -0.24*** en -0.05*). Voor 

persoonlijke- en werkgerelateerde pesterijen zijn de β-gewichten eerder hoog, voor geweld is de β 

duidelijk lager. In alle drie gevallen gaat meer steun van de collega’s samen met minder ongewenst 

gedrag.  

 

4.2.5 Leiderschap 

De combinatie van ‘veel taakgericht en veel sociaal-emotioneel leiderschap’ voorspelt bivariaat 

minder pesterijen, geweld en OSGW dan alle andere combinaties van sociaal- en taakgericht 

leiderschap. Hiermee wordt hypothese 29 bevestigd. De lineaire regressie-analyse vindt echter geen 

significante bijdrage terug van de combinatie hoog sociaal-emotioneel en hoog taakgericht leiderschap 

mbt OSGW en geweld. De combinatie levert, na controle voor andere team/afdelingsaspecten, wel nog 

een significante bijdrage aan de voorspelling van persoonlijke (β = 0.05**) en werkgerelateerde 

pesterijen (β = 0.05**). Deze β-gewichten zijn in beide gevallen eerder klein.  
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Exploratief analyseerden we via een bivariaat ANOVA of de twee leiderschapsstijlen afzonderlijk ook 

een bijdrage leveren aan de voorspelling van OGGW. Dit is het geval voor de vier objectieve 

metingen van OGGW: meer taakgericht leiderschap gaat samen met minder pesterijen, geweld en 

OSGW, meer sociaal leiderschap gaat samen met minder pesterijen, geweld en OGGW. Na controle 

voor andere team/afdelingsaspecten, stellen we echter vast dat taakgericht leiderschap enkel nog een 

(kleine) bijdrage levert aan de voorspelling van OSGW (β = -0.05*). Een hoger taakgericht 

leiderschap gaat hand in hand met minder OSGW. Wat betreft het sociaal-emotioneel leiderschap 

observeren we in de regressie-analyse enkel voor persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen nog een 

significante bijdrage aan de voorspelling (telkens p < 0.001). Het β-gewicht is klein voor persoonlijke 

pesterijen (β = -0.07***) en matig voor werkgerelateerde pesterijen (β = -0.21***). Ook nu geldt: hoe 

meer sociaal-emotioneel leiderschap, hoe minder pesterijen.  

 

Wat betreft het ‘laissez-faire’ leiderschap worden de resultaten van de bivariate ANOVA’s in de 

lineaire regressie-analyse bevestigd. De bivariate analyses tonen een significant effect voor 

persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen, waarmee zij hypothese 30 gedeeltelijk bevestigen. Na 

controle voor andere team/afdelingsaspecten vinden we nog steeds een significante bijdrage aan 

persoonlijke (β = 0.21**) en werkgerelateerde pesterijen (β = 0.27**). In beide gevallen gaat het om 

matig hoge β-gewichten. 

 

4.3 Besluit team- of afdelingsaspecten 

 
Net als de taakaspecten blijken ook de team- of afdelingsaspecten vooral een rol te spelen bij het 

slachtofferschap van pesterijen op het werk. In de lineaire regressie-analyses verklaren de door ons 

opgenomen team- of afdelingsaspecten maar liefst 30% van de (variantie in) persoonlijke pesterijen en 

32% van de (variantie in) werkgerelateerde pesterijen. Het verband tussen team- of afdelingsaspecten 

en OSGW of geweld is opnieuw veel kleiner. De team- of afdelingsaspecten uit de huidige studie 

verklaren slechts 1% van de ongewenste intimiteiten op het werk. Voor geweld is dit een kleine 2% 

verklaarde variantie. 

 

Na controle voor de overige team- of afdelingsfactoren, wordt het slachtoffer worden van 

persoonlijke pesterijen verklaard door een hoge conflictfrequentie in het team, een sterk forcerende 

conflicthanteringstrategie, een zwak toegevende conflicthanteringstrategie, veel sociale steun 

vanwege de collega’s, een sterk laissez-faire leiderschap en een combinatie van taak- en sociaal-

emotioneel leiderschap die niet hoog scoort op beide dimensies. Deze bevindingen bevestigen onze 

hypothesen. Verder speelt ook het exploratief opgenomen sociaal-emotionele leiderschap een rol: hoe 

minder sociaal leiderschap binnen de afdeling, hoe meer persoonlijke pesterijen. In tegenstelling tot 
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onze hypothese m.b.t de teamgrootte vormt net een kleiner team een risicofactor voor persoonlijke 

pesterijen. Merk op dat deze laatste risicofactor bijna een nul-effect heeft op persoonlijke pesterijen op 

het werk. 

 

Werkgerelateerde pesterijen worden, na controle voor andere team- of afdelingsaspecten, verklaard 

door de frequentie van het conflict (veel conflict als risicofactor), een forcerende 

conflicthanteringstrategie (veel foceren als risicofactor), een toegevende conflicthanteringstrategie 

(weinig toegeven als risicofactor), sociale steun vanwege de collega’s (weinig sociale steun als 

risicofactor), laissez-faire leiderschap (meer laissez-faire leiderschap als risicofactor) en de 

combinatie van taakgericht versus sociaal-emotioneel leiderschap (niet simultaan hoog scoren op 

beide dimensies als risicofactor). Deze bevindingen zijn eveneens in lijn met onze vooropgestelde 

hypothesen. Exploratief vonden we ook een laag sociaal leiderschap binnen het team of de afdeling 

als risicofactor voor werkgerelateerde pesterijen. 

 

In tegenstelling tot pesterijen is er een zwakke link tussen het slachtofferschap van OSGW en team- of 

afdelingsaspecten. Na controle voor de overige team/afdelingskenmerken vinden we enkel een hoge 

conflictfrequentie en een laag taakgericht leiderschap als risicofactoren. Wat betreft de 

conflictfrequentie wordt hiermee onze hypothese bevestigd. Taakgericht leiderschap werd exploratief 

opgenomen in de huidige studie. 

 

Ook geweld op het werk kent slechts weinig team- of afdelingsgerelateerde risicofactoren. Enkel een 

hoge frequentie van conflict en een lage sociale steun hebben een effect. Beiden stimuleren het 

slachtofferschap van geweld op het werk. Wat betreft deze aspecten worden onze hypothesen dus 

bevestigd. 
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OVERZICHT: DE RESULTATEN M.B.T TEAMGERELATEERDE RISICOFACTOREN VOOR OGGW 

Gehanteerde hypothese Na bivariate ANOVA’s In regressieanalyse Team/ 
Afdeling 

Pesterijen OSGW Geweld Pers. pest. Werkger. pest. OSGW Geweld Pers. pest. Werkger. 

pest. 

OSGW Geweld 

Grootte Groter > 

kleiner 

Groter > 

kleiner 

Groter > 

kleiner 

Groter > 

kleiner 

/ 
 

/ Groter > 

kleiner 

Kleiner > 

Groter (quasi 

nuleffect) 

/ / / 

Frequentie 

conflict 

Veel > weinig Veel > weinig Veel > weinig Veel > weinig Veel > weinig Veel > weinig Veel > weinig Veel > 

weinig 

Veel > 

weinig 

Veel > 

weinig 

Veel > 

weinig 

Oplossings

gericht 

Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > 

hoger 

Lager > 

hoger 

/ / / / 

Forceren Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Hoger > 

lager 

Hoger > 

lager 

Hoger > 

lager 

Hoger > 

lager 

/ / 

Vermijden Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager / / / / / / 

Toegeven Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger / / Lager > 

hoger 

Lager > 

hoger 

/ / 

Sociale 

steun 

Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > 

hoger 

Lager > 

hoger 

Lager > 

hoger 

Lager > 

hoger 

/ Lager > 

hoger 

Sociaal LS ? ? ? Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > 

hoger 

Lager > 

hoger 

/ / 

Taakgericht 

LS 

? ? ? Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger / / Lager > 

hoger 

/ 

Taak * 

Sociaal LS 

Hoog op 

beiden < rest 

Hoog op 

beiden < rest 

Hoog op 

beiden < rest 

Hoog op beiden 

< rest 

Hoog op beiden 

< rest 

Hoog op 

beiden < rest 

Hoog op 

beiden < rest 

Hoog op 

beiden < rest 

Hoog op 

beiden < rest 

/ / 

Laissez-

faire LS 

Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager / / Hoger > 

lager 

Hoger > 

lager 

/ / 
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DDee  ccoonnfflliiccttffrreeqquueennttiiee  eenn  ssoocciiaallee  sstteeuunn    

vvaannwweeggee  ddee  ccoolllleeggaa’’ss::  ttaauuttoollooggiiëënn??  

 
Hoewel de ‘conflictfrequentie binnen het team of de afdeling’ volgens de  

lineaire regressie-analyse een niet onbelangrijke rol speelt in de voorspelling 

  van zowel pesterijen als geweld en OSGW, roept dit concept toch heel wat  

   vragen op. Wat is het conceptuele verschil tussen een hoge conflictfrequentie  

     in het team of de afdeling en ongewenst gedrag op het werk? Zo kunnen  

       frequente en aanhoudende conflicten op zich reeds gepercipieerd worden  

        als pesterijen. Conflicten waarbij men op een fysieke of brute verbale wijze  

          zijn of haar standpunten duidelijk wil maken, zouden wel eens een uiting  

          van geweld op het werk kunnen zijn. Conflicten m.b.t bepaalde gendertopics  

             kunnen wel eens gepercipieerd worden als OSGW. Kortom: meten we met  

              het concept ‘de conflictfrequentie binnen het team of de afdeling’ niet  

                hetzelfde als het concept ‘OGGW’? Dezelfde vraag kunnen we stellen bij het  

                 team- of afdelingsaspect ‘sociale steun vanwege de collega’s’. Percipieert  

                   een slachtoffer van OGGW een gebrekkige steun van zijn of haar collega’s  

                  (hetzij doordat zij zelf dit gedrag stellen, hetzij omdat zij niet ingrijpen bij 

                    ongewenst gedrag van anderen) op zich niet als (een deel van) OGGW? 

 

  Door de sterk inhoudelijke overlap tussen ‘de frequentie van conflict  

                           binnen het team of de afdeling’ en ‘sociale steun vanwege de collega’s’ 

                             en de concepten ‘pesterijen’, ‘geweld’ en ‘OSGW’ kunnen we m.a.w. 

                             tautologische verbanden verwachten. Bovendien zou het invoeren van 

                             de schaal ‘sociale steun’ en het item ‘conflictfrequentie’ andere 
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   (mogelijk niet-tautologische) verbanden kunnen onderdrukken.  

Daarom doen we een tweede lineaire regressie-analyse zonder beide 

team- of afdelingsaspecten (zie Tabel 30) en bestuderen we de implicaties  

hiervan voor de andere factoren. 

 

Tabel 30: 

Team- of afdelingsaspecten: multivariate toetsing van regressie-analyse zonder 

 conflictfrequentie en sociale steun vanwege de collega’s. 
 

Team- of 
afdelingsaspect 

Persoonl. 
pesterijen 

β 

Werkgerel. 
pesterijen 

β 

OSGW 
β 

Geweld 
β 

Teamgrootte -0.05** -0.06*** - - 
Oplossingsger. CH -0.17*** -0.16*** - -0.05* 
Toegevende CH 0.22*** 0.16*** - - 
Vermijdende CH - - 0.04* - 
Forcerende CH - - - - 
Taakgericht LS - - - - 
Soc-emotioneel LS -0.16*** -0.28*** - - 
Taak * Soc-
emotioneel LS 

0.05* 0.05*** - - 

Laissez-faire LS 0.04* 0.05* - - 
     
R 0.45 0.51 0.09 0.09 
R² 0.20 0.26 0.01 0.01 
F 115.95*** 167.18*** 3.94*** 3.94*** 
df 9 9 9 9 
df (res) 4191 4262 4302 4312 
     
*** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05  
     

 

             In tegenstelling tot de vorige regressie-analyse (zie Tabel 28) toont de  

              nieuwe regressie-analyse zonder ‘conflictfrequentie ‘ en ‘sociale steun  

               vanwege de collega’s’ een effect van de oplossingsgerichte conflicthantering 

                   op zowel persoonlijke als werkgerelateerde pesterijen. Waar deze  

                      conflicthanteringstijl toen geheel niét bijdroeg aan de voorspelling van  

                       beide pesterijen, gaat het ditmaal om een relatief sterk β-coëfficiënt  

                        (resp. -0.17*** en -0.16***). Telkens gaat een zwakkere oplossings- 

                       gerichtheid samen met meer pesterijen,  

                        in lijn met onze hypothese. 
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Verder zien we een sterke stijging van de bijdrage van een toegevende 

conflicthantering aan persoonlijke én werkgerelateerde pesterijen (β stijgt  

resp. van 0.04* naar 0.22*** en van 0.05* naar 0.16***). Meer toegeven bij  

conflicten gaat pesterijen tegen, minder toegeven moedigt pesterijen aan. 

Opnieuw wordt onze hypothese bevestigd. Ook de bijdrage van sociaal- 

emotioneel leiderschap gaat, vooral voor persoonlijke pesterijen sterk omhoog. 

Waar β in de oorspronkelijke regressie-analyse met als AV persoonlijke  

pesterijen slechts -0.07 bedroeg, wordt het nieuwe coëfficiënt -0.16***. Wat  

   betreft de werkgerelateerde pesterijen stijgt β van -0.21*** naar -0.28***.  

     In beide gevallen moedigt een lager sociaal-emotioneel leiderschap de  

      pesterijen aan. In tegenstelling tot de oorspronkelijke regressie-analyse  

      vinden we nu geen effect van een forcerende conflicthantering op persoonlijke  

         en werkgerelateerde pesterijen. Deze hypothese wordt nu dus verworpen. 

 

         De regressie-analyse zonder ‘de conflictfrequentie’ en ‘sociale steun vanwege 

           de collega’s’ vindt, in tegenstelling tot de oorspronkelijke regressie-analyse,  

            geen effect meer van van het taakgericht leiderschap op OSGW. Wel blijkt  

             ditmaal een significante bijdrage van een vermijdende conflicthantering (zie  

              Tabel 30): meer vermijden gaat, net als in de hypothese, samen met meer  

               OGGW. Een vermijdende conflicthantering is bovendien het enige aspect dat  

                  nog bijdraagt aan de voorspelling van het ongewenste gedrag. 

 

                       Geweld op het werk wordt in deze regressie-analyse enkel verklaard door 

                       een oplossingsgerichte conflicthantering (β = -0.05*). Hoe minder men oplos- 

                        singsgericht omgaat met team- of afdelingsconflicten, hoe meer geweld. In       

                         de oorspronkelijke regressie-analyse droeg dit aspect niet bij tot de  

                          voorspelling van geweld op het werk. 
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Ditmaal wordt onze hypothese m.b.t oplossingsgerichtheid dus wel  

bevestigd voor geweld op het werk. 

 

Opnieuw lijken de team- en afdelingsaspecten een efficiëntere piste voor  

het bestrijden van pesterijen. Zonder de aspecten ‘conflictfrequentie ‘ en  

‘sociale steun vanwege de collega’s’, verklaart de regressie-analyse op het  

niveau van het team of de afdeling immers 20% van de persoonlijke  

   pesterijen en 26% van de werkgerelateerde pesterijen. Van OSGW en  

     geweld op het werk wordt nu slechts 1%verklaard (zie Tabel 30).  
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5. ORGANISATIONELE ASPECTEN 

 

Dit onderdeel focust op de resultaten met betrekking tot de organisatie in haar geheel. Daar 

organisationele kenmerken vaak moeilijk te observeren zijn, vergt een gericht preventiebeleid op dit 

niveau een diepgaande ontleding van de situatie binnen de onderneming. Toch is preventie op het 

niveau van de organisatie in haar geheel dikwijls erg vruchtbaar: veel organisationele risicofactoren 

vertalen zich immers naar het niveau van de taak, het team of de afdeling (bijv. een taakgerichte 

cultuur en een hoge werkdruk). Door te werken aan deze organisationele kenmerken worden bijgevolg 

ook risicofactoren op een ander niveau opgevangen. Opnieuw bekijken we eerst de resultaten van 

bivariate ANOVA-analyses. Daarna wordt via een lineaire regressie-analyse nagegaan of een bepaald 

organisationeel kenmerk na controle voor andere kenmerken op dit niveau nog steeds van invloed is 

op OGGW.  

 

5.1 Bivariate analyses: speelt de factor een rol in de voorspelling van OGGW? 

 

Ook wat betreft de kenmerken van de organisatie in haar geheel gaan we aan de hand van bivariate 

ANOVA’s na of een bepaald aspect een rol speelt in het voorspellen van OGGW. Opnieuw is één van 

de vier objectieve schalen van OGGW de ‘afhankelijke’ variabele (‘AV’). Het organisationele aspect 

wordt opgenomen als ‘onafhankelijke’ variabele (‘OV’). Net als bij de taak- en 

team/afdelingsaspecten worden de niet-categoriale schalen verdeeld in minstens vier categorieën met 

nagenoeg evenveel respondenten. De bivariate ANOVA toetst of de gemiddelde scores binnen deze 

door ons geconstrueerde categorieën van elkaar verschillen. Via een ‘test-of-linearity’ wordt nagegaan 

of het om een lineair dan wel curvilineair verband gaat. 

 

Speelt het organisationele aspect inderdaad een rol in het voorspellen van het ongewenste gedrag, dan 

vinden we een p-waarde onder 0.0525 en een niet-lineaire ε-waarde. Voor een lineair verband tussen 

het aspect en het ongewenste gedrag berekenen we ook nu de correlatie ‘r’: een lineaire associatiemaat 

die varieert tussen 0 en 1. Zowel voor ε als voor r weerspiegelt een grotere waarde een grotere 

samenhang tussen het aspect en het OGGW. Een positieve r duidt een positief verband aan tussen de 

OV en de AV. Een negatieve r verwijst naar een negatieve samenhang tussen het organisationele 

kenmerk en het OGGW: hoe meer het aspect aanwezig is, hoe minder ongewenst gedrag. Voor een 

overzicht van de bevindingen van de bivariate ANOVA’s voor de organisationele kenmerken, 

verwijzen we naar Tabel 31.  

                                                 
25 Weergegeven aan de hand van sterretjes: *** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05. 
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Tabel 31: 

De kenmerken van de organisatie: bivariate toetsing via ANOVA.  
 

 Persoonlijke pesterijen Werkgerelateerde pesterijen OSGW Geweld Organisationeel aspect 
 Gem. Sign. Gem. Sign. Gem. Sign. Gem. Sign. 

Taakgerichte cultuur   r = -0.26**   r =-0.39**  r = -0.03  n.s 
Mensgerichte cultuur   r = -0.37**  r = -0.52**  r =-0.03*  r = -0.08** 

Taak * Mens   Eta =  0.67***  Eta = 0.72***  n.s  Eta = 0.57*** 
Power distance   r = 0.31**  r = 0.39**  n.s  n.s 
Formalisering   Eta = 0.08***  Eta = 0.08***  Eta = 0.05*  Eta = 0.05* 
Organisatieveranderingen   Eta = 0.04**  Eta = 0.08**  n.s  n.s 
 Ja 0.84  1.37  0.10  0.11  

 Neen 0.72  1.06  0.07  0.07  

Procedurele rechtvaardigheid   r = -0.34**  r = -0.48**  r =-0.05**  r =-0.08** 

Communicatie   r = -0.30**  r =-0.40***  n.s  r =-0.08** 

Geslachtsratio   r = 0.12**  r = 0.06**  n.s  r =0.04** 

Beleid tegen OGGW   r = -0.25**  r = -0.27**  r = -0.05**  r = -0.08** 

Organisatiegrootte   Eta = 0.11***  Eta = 0.09***  n.s  r = -0.08** 
 100-500 0.85  1.31  -    
 501-800 0.71  1.04  -    
 801-1500 1.13  1.60  -    
 1501-5000 1.12  1.41  -    
 5001-15000 0.81  1.39  -    
 >15000 0.75  1.29  -    
*** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05 
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5.1.1 Cultuur 

Op basis van het literatuuroverzicht en de kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004a; 

2004b) stellen we in hypothese 31 dat de combinatie van een sterk taakgerichte cultuur en een sterk 

mensgerichte cultuur samengaat met minder OGGW dan alle andere combinaties van een 

taakgerichte- en mensgerichte cultuur (bv. weinig mensgericht en veel taakgericht, of weinig 

taakgericht en weinig mensgericht). Een hoge taakgerichte cultuur in combinatie met een hoge 

mensgerichte cultuur gaat OGGW m.a.w. tegen. Een bivariate ANOVA met als AV telkens één van de 

objectieve metingen van OGGW en als OV de interactieterm26 taakgericht en mensgerichte cultuur 

toont een significant en erg sterk effect van de combinatie ‘taakgerichte versus mensgerichte cultuur’ 

op zowel persoonlijke pesterijen (ε = 0.67***), werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.72***) en geweld (ε 

= 0.57***). De combinatie draagt niet significant bij aan de voorspelling van OSGW. Voor deze vorm 

van ongewenst gedrag moet hypothese 31 dus verworpen worden. Een verdere uitdieping27 van de 

interactieterm geeft bovendien aan dat de combinatie ‘hoog-hoog’ voor persoonlijke pesterijen, 

werkgerelateerde pesterijen en geweld resulteert in significant minder ongewenst gedrag dan de andere 

combinaties van deze leiderschapsstijlen (zie Tabel 32).  

 

Tabel 32: 

Analyse van de interactieterm taakgerichte versus mensgerichte cultuur.   
 

Combinatie cultuur Persoonlijke 
pesterijen 

Werkgerelateerde 
pesterijen 

geweld 

Laag taak - laag mens 1.18 2.01 0.15 

Laag taak - hoog mens 0.84 0.99 0.08 

Hoog taak - laag mens 1.18 1.52 0.15 

Hoog taak - hoog mens 0.64 0.66 0.04 

 

Exploratief onderzoeken we of er ook een effect optreedt van elk van beide culturen (taakgericht 

versus mensgericht) afzonderlijk. De bivariate ANOVA’s met als OV ‘taakgerichte cultuur’ tonen een 

matig effect voor persoonlijke (ε = 0.24***) en werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.36***). Ook vinden 

ze een zwak, doch significant effect op OSGW (ε = 0.05*). De taakgerichte cultuur heeft een negatief 

lineair verband met zowel de pesterijen als het OSGW (r = -0.26** voor persoonlijke pesterijen, r = -

0.39** voor werkgerelateerde pesterijen en r = -0.03 voor OSGW): meer taakgerichtheid gaat samen 

met minder pesterijen en OSGW. Voor de mensgerichte cultuur vinden we een significant effect op de 

                                                 
26 Deze interactieterm werd geconstrueerd aan de hand van het vermenigvuldigen van Z-scores op de schaal 
‘taakgerichte cultuur en de schaal ‘mensgerichte cultuur’.  
27 Voor deze uitdieping voerden we eerst en vooral een medium-split uit van de schalen ‘taakgerichte cultuur’ en 
‘mensgerichte cultuur’. Beide schalen werden verdeeld in twee categorieën (hoog en laag) met telkens 50% van 
de respondenten. Deze nieuwe schalen werden hierop met elkaar vermenigvuldigd zodat we vier nieuwe 
catogorieën bekwamen met telkens een andere hoog-laag combinatie van de twee schalen. Van deze vier 
categoriën vergeleken we de gemiddelde score voor iedere vorm van ongewenst gedrag. 
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vier vormen van OGGW. Voor persoonlijke (ε = 0.36***, r = -0.37**) en werkgerelateerde pesterijen 

(ε = 0.50***, r = -0.52**) observeren we een sterk effect. Wat betreft OSGW (ε = 0.06***, r = -

0.03*) en geweld (ε = 0.08***, r = -0.083**) is het effect eerder gering. De richting van de verbanden 

(zie Tabel 31) geeft aan dat een meer mensgerichte cultuur samengaat met minder pesterijen, geweld 

en OSGW. 

 

5.1.2 Power distance 

In hypothese 32 stellen we dat een grotere power distance samengaat met meer pesterijen, geweld en 

OSGW. De bivariate analyses bevestigen deze veronderstelling: voor elk van de vier vormen van 

OGGW tonen zij een significant effect van power distance. Voor persoonlijke (ε = 0.30***) en 

werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.36***) vinden we een sterk effect. Voor OSGW (ε = 0.04*) en 

geweld (ε = 0.07***) is de bijdrage aan de voorspelling eerder gering. In de lijn van hypothese 32 gaat 

het telkens om een positief lineair verband (r = 0.31** voor persoonlijke pesterijen, r = 0.39** voor 

werkgerelateerde pesterijen, r = 0.03* voor OSGW en r = 0.07** voor geweld)(zie Tabel 31).   

 

5.1.3 Formalisering 

Meer formalisering binnen de organisatie gaat samen met meer OGGW, zo veronderstellen we in 

hypothese 33. De bivariate ANOVA’s tonen inderdaad een (zwak) effect van formalisering op 

persoonlijke pesterijen (ε = 0.08***), werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.08***), OSGW (ε = 0.05*) 

en geweld (ε = 0.05*). In tegenstelling tot de hypothese is het verband tussen formalisering en OGGW 

echter niet lineair, maar curvilineair (zie Tabel 33): zij die een gemiddelde formalisering rapporteren 

binnen hun organisatie, werden het minst slachtoffer van OGGW. Een hoge of lage formalisering 

vormt dus een risico voor ongewenst gedrag.  

 

Tabel 33: 

Formalisering: scores en curvilineair verband.  
  

Formalisatie: 5 cat. # respondenten Pers. 
pesterijen 

Werkger. 
pesterijen 

OSGW Geweld 

Heel weinig formalisatie 
(relatief28) 

776 0.96 1.54 0.11 0.14 

Weinig formalisatie 
(relatief) 

973 0.84 1.28 0.13 0.12 

Gemiddelde formalisatie 
(relatief) 

798 0.69 1.16 0.05 0.05 

Veel formalisatie 
(relatief) 

993 0.79 1.30 0.07 0.10 

Heel veel formalisatie 
(relatief) 

909 0.83 1.33 0.08 0.09 

 

                                                 
28 ‘Veel formalisering’ verwijst niet naar de effectieve score op de schaal van 0 tot en met 10, maar naar de 
relatieve positie van de respondenten in deze categorie ten aanzien van de respondenten behorende tot de andere 
categorieën. De schaal werd immers niet op basis van de schaalpunten (bijv. van 0 tot en met 4, …), maar 
absoluut onderverdeeld in vijf categorieën: iedere categorie bevat nagenoeg 20% van de respondenten.  
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5.1.4 Organisatieveranderingen 

Op basis van het literatuuroverzicht en de kwalitatieve resultaten (Baillien, Neyens & De Witte, 

2004a; 2004b) veronderstellen we in hypothese 34 een bijdrage van het plaatsvinden van 

organisatieveranderingen aan de voorspelling van OGGW. Respondenten die aangeven dat zij te 

maken kregen met organisatieveranderingen rapporteren meer OGGW dan zij die dit niet doen. De 

bivariate ANOVA’s tonen echter alleen een (zwak) effect voor persoonlijke (ε = 0.04**) en 

werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.08**) in de richting van hypothese 34. Wie veranderingen 

rapporteert, is inderdaad meer slachtoffer van pesterijen dan wie dit niet doet (zie Tabel 31). Voor 

OSGW en geweld vinden we geen effect van organisatieveranderingen. Met betrekking tot deze 

vormen van OGGW moet hypothese 34 dus verworpen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Procedurele rechtvaardigheid 

De bivariate ANOVA’s tonen voor elk van de objectieve metingen van OGGW een significante 

bijdrage van procedurele rechtvaardigheid aan de voorspelling. Voor persoonlijke (ε = 0.33***) en 

werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.46***) vinden we een sterk effect. Ook m.b.t OSGW (ε = 0.06**) 

en geweld (ε = 0.09***) is het effect van procedurele rechtvaardigheid eerder klein. In de vier 

gevallen gaat het bovendien om een negatief lineair verband (r = -0.34** voor persoonlijke pesterijen, 

r = -0.48** voor werkgerelateerde pesterijen, r = -0.05** voor OSGW en r = -0.08** voor geweld). 

Hiermee wordt hypothese 32 bevestigd: meer procedurele rechtvaardigheid gaat hand in hand met 

minder pesterijen, geweld en OSGW. 

 

5.1.6 Communicatie 

Hypothese 37 stelt dat meer communicatie samengaat met minder pesterijen, geweld en OSGW. Deze 

hypothese wordt slechts gedeeltelijk bevestigd door de bivariate analyses. Voor OSGW vinden we 

immers geen significant effect. Voor persoonlijke (ε = 0.28***) en werkgerelateerde pesterijen (ε = 

Bis: omgang met de veranderingen 
 

In hypothese 35 beweren we dat, indien er veranderingen plaatsvonden, een 

goede omgang met de veranderingen samengaat met een lagere rapportering 

van pesterijen, geweld en OSGW. Volgens de bivariate ANOVA’s is de wijze 

waarop de organisatie omgaat met de veranderingen inderdaadlineair 

gerelateerd aan OGGW (ε = 0.28*** voor persoonlijke pesterijen, ε = 0.40*** 

voor werkgerelateerde pesterijen, ε = 0.06** voor OSGW en ε = 0.08*** 

voor geweld). Meer zelfs, de omgang met organisatieveranderingen hangt 

lineair en negatief samen met persoonlijke pesterijen (r = -0.30**), 
werkgerelateerde pesterijen (r = -0.41***), OSGW (r = -0.06**) en geweld (r 
= -0.07**): hoe beter de organisatie omgaat met de 

organisatieverandering(en), hoe minder slachtoffers van ongewenst gedrag.  

Hypothese 35 wordt bevestigd. 
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0.38***) vinden we een sterk effect van communicatie. Voor geweld (ε = 0.07***) is de bijdrage van 

communicatie aan de voorspelling eerder gering. Communicatie heeft een rechtlijnig en negatief 

verband met persoonlijke pesterijen, werkgerelateerde pesterijen en geweld (resp. r = -0.30**, r = -

0.41** en r = -0.08**). Meer communicatie is dus inderdaad gerelateerd aan minder pesterijen en 

geweld.   

 

5.1.7 Geslachtsratio 

In hypothese 38 beweren we dat in mangedomineerde29 organisaties meer geweld en OSGW, maar 

minder pesterijen zullen optreden. Aan de hand van de bivariate ANOVA’s vinden we inderdaad een 

(eerder gering tot matig) effect van de geslachtsratio op persoonlijke pesterijen (ε = 0.17***), 

werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.08***) en geweld (ε = 0.07**). Wat betreft pesterijen is de 

samenhang echter anders dan we verwachten: een mannelijk overwicht is inderdaad lineair gerelateerd 

aan pesterijen, maar een overwicht van mannen blijkt samen te gaan met méér pesterijen (r = 0.12** 

voor persoonlijke pesterijen en r = 0.06** voor werkgerelateerde pesterijen). Voor geweld op het werk 

(r = 0.04**) wordt hypothese 38 wel bevestigd. Een groter overwicht van mannen gaat samen met 

meer geweld. Voor OSGW vonden we geen significant effect. Hypothese 38 wordt genuanceerd: 

mangedomineerde organisaties kennen zowel meer pesterijen als meer geweld.  

 

5.1.8 Beleid tegen OGGW 

Hypothese 39, kennis hebben van een beleid gaat samen met minder OGGW, wordt over de hele lijn 

bevestigd. De bivariate analyses tonen een matig effect van het beleid tegen OGGW voor persoonlijke 

(ε = 0.25***) en werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.26***). Voor OSGW (ε = 0.06**) en geweld (ε = 

0.08***) vinden zij een klein effect. In de vier gevallen gaat het bovendien om een negatief lineair 

verband in de lijn van hypothese 39 (r = -0.25** voor persoonlijke pesterijen, r = -0.27** voor 

werkgerelateerde pesterijen, r = -0.05** voor OSGW en r = -0.08** voor geweld). Hoe meer men 

kennis heeft van een beleid tegen OGGW, hoe minder men pesterijen, geweld en OSGW rapporteert.  

 

5.1.9 Grootte 

Volgens hypothese 41 is er een rechtlijnig verband tussen de organisatiegrootte en OGGW: hoe groter 

de organisatie, hoe meer pesterijen, geweld en OSGW. De bivariate ANOVA’s vinden een gering 

effect voor persoonlijke pesterijen (ε = 0.11***), werkgerelateerde pesterijen(ε = 0.09***) en geweld 

(ε = 0.09). Voor OSGW zien we geen significant effect van de organisatiegrootte. In tegenstelling tot 

hypothese 41 gaat het niet om een lineair, maar curvilineair verband tussen de organisatiegrootte en 

pesterijen. Het zijn net de organisaties behorende tot de middengroep (nl. 801-1500 en 1501-5000 

werknemers) die de meeste pesterijen rapporteren (zie Tabel 31). Wat betreft geweld op het werk zien 

                                                 
29 Hiermee verwijzen we naar een mannelijk overwicht binnen de totale werknemerspopulatie van de organisatie. 
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we wel een lineair verband (r = -0.08**). Dit verband is, ook in tegenstelling tot hypothese 41, echter 

negatief. Hoe groter de organisatie, hoe minder geweld op het werk.  

 

5.2 Regressie-analyse: speelt de factor een rol na uitzuivering voor andere factoren? 

 

Ook op het organisationele niveau kunnen de verschillende factoren met elkaar gerelateerd zijn (bijv. 

cultuur en communicatie). Het bivariate effect van een organisationeel aspect op OGGW zou dus een 

gevolg kunnen zijn van een ànder organisationeel kenmerk waarmee dit aspect samenhangt. Via 

lineaire regressie-analyses wordt het effect van een bepaald organisationeel aspect gecorrigeerd voor 

een eventuele samenhang met andere aspecten op dit niveau. Hiertoe nemen we een vorm van OGGW 

op als ‘AV’. De organisationele kenmerken die in de bivariate analyses bij tenminste één vorm van 

ongewenst gedrag significant bijdroegen aan de voorspelling, worden allen tegelijk opgenomen als 

‘OV’. De regressie-analyse geeft voor elk aspect een gestandaardiseerde ß-coëfficiënt30 weer. Een 

significante ß (de p-waarde is kleiner dan 0.05) geeft aan dat het organisationele aspect bijdraagt aan 

de voorspelling van het OGGW na controle voor overige organisationele kenmerken uit de regressie-

analyse. Hoe groter β, hoe groter de bijdrage aan die voorspelling. Een negatieve coëfficiënt verwijst 

naar een negatieve samenhang tussen het aspect en OGGW: hoe meer dit aspect aanwezig is, hoe 

minder ongewenst gedrag. Een positieve coëfficiënt weerspiegelt een positieve of versterkende relatie 

tussen de AV en de OV. Lineaire regressie-analyses kunnen worden uitgevoerd op aspecten met een 

lineair verband met de AV. Schalen bestaande uit twee antwoordcategorieën (vb. ‘ja’ en ‘neen’) 

worden gehercodeerd naar dummies31. 

 

Voor een overzicht van de resultaten volgens de regressie-analyses verwijzen we naar Tabel 34. In 

deze tabel geven we via R en R² aan hoeveel percent van de AV verklaard wordt door de regressie-

analyse op het niveau van de organisatie.  

 
 

 

                                                 
30 Dit getal varieert tussen 0 en 1.  
31 Dummies kennen de waarde 0 en 1. De antwoordcategorie waarvan verwacht wordt dat de prevalentie OGGW 
het hoogst is, wordt gehercodeerd naar 1. De andere categorie wordt 0.  
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Tabel 34: 

Organisationele kenmerken: multivariate toetsing via regressie-analyse.   
 

Organisationeel Aspect Persoonlijke pesterijen 
ß 

Werkgerelateerde pesterijen 
ß 

OSGW 
ß 

Geweld 
ß 

Taakgerichte cultuur - -0.05* - - 
Mensgerichte cultuur -0.18*** -0.26*** - -0.07* 
Taak * Mens 0.09*** 0.12*** - - 
Power distance 0.09*** 0.05** - - 
Formalisering - - - -0.04* 
        
     
Organisatieveranderingen - 0.04** - - 
Procedurele rechtvaardigheid -0.05* -0.16*** -0.06* - 
Communicatie -0.06** -0.06** - - 
Geslachtsratio 0.08*** - - - 
Beleid tegen OGGW -0.10*** -0.04** - -0.05* 
Organisatiegrootte 0.06*** - - -0.09*** 
     
R 0.43 0.56 0.07 0.15 
R² 0.19 0.32 0.01 0.02 
F 80.08*** 163.53*** 1.72 8.34*** 
Df 11 11 11 11 
df (res) 3861 3909 3940 3949 
     
*** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05     
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5.1.1 Cultuur 

De bivariate analyses geven een significant effect weer van de combinatie van een ‘sterk taakgerichte- 

en sterk mensgerichte cultuur’ voor persoonlijke pesterijen, werkgerelateerde pesterijen en geweld. Na 

controle voor andere organisationele kenmerken speelt deze combinatie nog steeds een significante rol 

bij de voorspelling van persoonlijke -en werkgerelateerde pesterijen (resp. β = 0.09*** en β = 

0.12***). Bij de voorspelling van geweld is dit niet meer het geval (zie Tabel 34).  

 

De exploratieve bivariate analyses tonen tevens een effect van beide culturen afzonderlijk. Na controle 

voor andere organisationele kenmerken levert een taakgerichte cultuur enkel een significante bijdrage 

aan de voorspelling van werkgerelateerde pesterijen (β = -0.05*). De mensgerichte cultuur blijft na 

controle voor de andere organisationele kenmerken een bijdrage leveren aan de voorspelling van 

persoonlijke pesterijen (β = -0.18***), werkgerelateerde pesterijen (β = -0.26***) en geweld (β = -

0.07*). In de lineaire regressie-analyse levert de mensgerichte cultuur, in tegenstelling tot de bivariate 

ANOVA’s, geen significante bijdrage meer aan de voorspelling van OSGW. 

 

5.1.2 Power distance 

De power distance binnen de organisatie heeft bivariaat een effect op de vier vormen van OGGW, wat 

in lijn is met hypothese 32. Na controle voor andere organisatiekenmerken levert de power distance 

enkel nog een significante bijdrage aan de voorspelling van persoonlijke (β = 0.09***) en 

werkgerelateerde pesterijen (β = 0.05**)(zie Tabel 34). Beide β-gewichten zijn eerder klein. In lijn 

met de bivariate bevindingen gaat een hogere power distance samen met meer pesterijen. Hypothese 

32 wordt, na controle voor overige organisationele aspecten, bevestigd voor pesterijen, maar 

verworpen voor geweld en OSGW. 

 

5.1.3 Formalisering 

Op basis van de ANOVA’s zien we dat formalisering een significant effect heeft op de vier objectieve 

metingen van OGGW. Een lineaire regressie-analyse veronderstelt echter een rechtlijnig verband 

tussen de OV en de te voorspellen AV. Daarom werken we in de regressie-analyse met het kwadraat 

van de aanvankelijke formalisering-schaal32. Na controle voor andere organisationele variabelen, 

vinden we echter enkel nog een significant β-gewicht voor geweld op het werk (β = -0.04*). 

Formalisering blijkt dus enkel een risicofactor te zijn voor geweld, en niet voor pesterijen en OSGW 

(zie Tabel 34). Hypothese 33 wordt dus eveneens genuanceerd. 

 

5.1.4 Organisatieveranderingen 

In de lijn van hypothese 34 gaat het plaatsvinden van organisatieveranderingen bivariaat samen met 

meer persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen. Op basis van de lineaire regressie-analyses blijkt het 
                                                 
32 Deze kwadratische term verwijst naar ‘formalisering * formalisering’. Hierdoor wordt statistisch gecorrigeerd 
voor het curvilineair verband tussen formalisering en OGGW. 
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plaatsvinden van organisatieveranderingen enkel nog een significante bijdrage te leveren aan de 

voorspelling van werkgerelateerde pesterijen (p < 0.05). De bijdrage aan deze voorspelling is eerder 

klein (β = 0.04*), maar bevestigt wel de richting van hypothese 34. Het plaatsvinden van 

organisatieveranderingen gaat gepaard met meer werkgerelateerde pesterijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Procedurele rechtvaardigheid 

De bivariate analyses bevestigen hypothese 36: procedurele rechtvaardigheid heeft een significant 

effect op alle vormen van OGGW. In de regressie-analyse vinden we enkel nog een significante 

bijdrage voor persoonlijke pesterijen (β = -0.05*), werkgerelateerde pesterijen (β = -0.16***) en 

OSGW (β = -0.06*)(zie Tabel 34). De β-gewichten zijn telkens negatief: meer procedurele 

rechtvaardigheid gaat samen met minder pesterijen en OSGW. Hypothese 36 wordt ditmaal dus enkel 

bevestigd voor pesterijen en OSGW. M.b.t geweld wordt zij verworpen.  

 

5.1.6 Communicatie 

Communicatie heeft bivariaat een significant effect op persoonlijke pesterijen, werkgerelateerde 

pesterijen en geweld. Na controle voor andere organisationele kenmerken, stellen we echter vast dat 

communicatie alleen nog bijdraagt aan de voorspelling van pesterijen. Voor persoonlijke en 

werkgerelateerde pesterijen vinden we een klein, significant β-gewicht (voor beiden: β = -0.06**)(zie 

Tabel 34). Een slechte communicatie vormt m.a.w. enkel een risicofactor voor pesterijen op het werk. 

Hypothese 37 wordt aan de hand van de regressie-analyses slechts gedeeltelijk bevestigd. 

 

Bis: omgang met de veranderingen 
 

Om na te gaan of hypothese 35 m.b.t. de omgang met de 

organisatieverandering(en) nog steeds bevestigd wordt na controle voor 

andere organisationele asptecten, doen we een bijkomende regressie-analyse. 

Deze lineaire regressie beperkt zich tot de respondenten die aangaven dat 

zij inderdaad een verandering meema(a)k(t)en in hun organisatie. De 

bijkomende regressie-analyse bevat dezelfde OV’s als de vorige regressie-

analyse op het niveau van de organisatie. Enkel de OV ‘plaatsvinden van een 

organisatieverandering’ werd vervangen door ‘de omgang met 

organisatieveranderingen’. Na controle voor de overige organisationele 

aspecten blijkt een significante impact van de omgang met 

organisatieveranderingen op zowel persoonlijke pesterijen (β = -0.09***) en 

werkgerelateerde pesterijen (β = -0.13***) als OSGW (β = -0.05*). Voor 

geweld vinden we geen significant β-gewicht terug. De negatieve 

coëfficiënten voor pesterijen en OSGW suggereren dat een betere omgang 

met organisatieveranderingen resulteert in minder pesterijen en ongewenste 

intimiteiten. Op geweld na wordt hypothese 35 dus opnieuw bevestigd. 
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5.1.7 Geslachtsratio 

Uit de bivariate analyses blijkt een groter overwicht van mannen binnen de organisatie hand in hand te 

gaan met meer geweld en, in tegenstelling tot hypothese 38, met meer pesterijen. In de regressie-

analyse observeren we echter enkel nog een significante bijdrage van het mannelijk overwicht in de 

voorspelling van persoonlijke pesterijen (β = 0.08***). Het β-gewicht blijft positief: meer mannen 

staat garant voor meer pesterijen. Hypothese 38 wordt verworpen voor werkgerelateerde pesterijen, 

geweld en OSGW. Zij wordt genuanceerd wat betreft persoonlijke pesterijen: een mannelijk overwicht 

vormt een risicofactor voor persoonlijke pesterijen op het werk. 

 

5.1.8 Beleid tegen OGGW 

De bivariate ANOVA’s bevestigen hypothese 39, die stelt dat meer kennis van een OGGW-beleid 

samengaat met een lagere rapportering van pesterijen, geweld en OSGW. Na het controleren voor 

andere organisationele kenmerken levert kennis hebben van een beleid tegen OGGW enkel een 

significante bijdrage aan de voorspelling van persoonlijke pesterijen, werkgerelateerde pesterijen en 

geweld (resp. β = -0.10***, β = -0.04** en β = -0.05*)(zie Tabel 34). Een gebrekkig beleid is dus een 

risicofactor voor pesterijen en geweld. Wat betreft OSGW wordt deze hypothese niet bevestigd.  

 

5.1.9 Grootte 

De organisatiegrootte heeft bivariaat een curvilineair effect op persoonlijke en werkgerelateerde 

pesterijen. In tegenstelling tot hypothese 41 rapporteren net de respondenten uit organisaties 

behorende tot de middengroep (nl. 801-1500 en 1501-5000 werknemers) de meeste pesterijen. 

Alvorens deze variabele te introduceren in een lineaire regressie-analyse werden ze bijgevolg vertaald 

in dummies. De middengroepcategoriën kregen de score 1 toegekend, de andere categoriën werden 

gehercodeerd naar nul. Na controle voor andere organisationele variabelen, observeren we enkel nog 

een significant β-gewicht voor persoonlijke pesterijen (β = 0.06***). Opnieuw rapporteren de 

medewerkers uit middelgrote organisaties de meeste persoonlijke pesterijen.  

 

Ook voor geweld blijkt er bivariaat een effect van de organisatiegrootte. Dit effect is ditmaal wèl 

lineair: hoe groter de organisatie, hoe minder geweld. Na controle voor de andere 

organisatiekenmerken is dit nog steeds het geval: de organisatiegrootte levert nog steeds een 

significante bijdrage aan de voorspelling van geweld (β = -0.09***)(zie Tabel 34). Opnieuw 

rapporteren de medewerkers van grotere organisaties minder geweld. Opnieuw wordt hypothese 41 

genuanceerd voor geweld op het werk. 
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5.3 Besluit organisationele aspecten 

 
Ook de organisationele aspecten spelen hoofdzakelijk een rol bij het slachtofferschap van pesterijen op 

het werk. In de lineaire regressie-analyses verklaren de door ons opgenomen organisationele factoren 

19% van de (variantie in) persoonlijke pesterijen. Voor werkgerelateerde pesterijen is dit zelfs 32%.  

Het verband tussen organisationele aspecten en OSGW of geweld is opnieuw veel kleiner. De 

organisationele factoren uit de huidige studie verklaren immers slechts 1% van de ongewenste 

intimiteiten op het werk. Voor geweld is dit een kleine 2% verklaarde variantie. 

 

Na controle voor de overige organisationele factoren, wordt het slachtoffer worden van persoonlijke 

pesterijen verklaard door een combinatie van taak- versus mensgerichte cultuur die niet hoog scoort 

op beide subdimensies, een hoge power distance, een lage procedurele rechtvaardigheid, weinig 

communicatie en weinig kennis over een beleid tegen OGGW. Deze bevindingen bevestigen onze 

hypothesen. Verder speelt ook het exploratief opgenomen mensgerichte cultuur een rol: hoe minder 

mensgerichtheid binnen de organisatie, hoe meer persoonlijke pesterijen. In tegenstelling tot onze 

hypothese m.b.t de geslachtratio vormt net een mannelijk overwicht een risicofactor voor persoonlijke 

pesterijen. Hetzelfde geldt voor onze hypothese m.b.t de organisatiegrootte: niet de grote, maar de 

middelgrote organisaties kennen meer persoonlijke pesterijen. De bijkomende analyse m.b.t de 

omgang met organisatieveranderingen vinden een significante bijdrage van dit aspect tot persoonlijke 

pesterijen. Een slechte omgang met veranderingen werkt dergelijk het slachtofferschap van 

persoonlijke pesterijen in de hand, zoals ook de bis-hypothese veronderstelde. 

 

In de lijn van onze hypothesen worden werkgerelateerde pesterijen, na controle voor andere 

organisationele factoren, verklaard door de combinatie van taak- versus mensgerichte cultuur (een 

combinatie die niet simultaan hoog scoort op beide dimensies als risicofactor), de power distance (een 

hoge power distance als risicofactor), organisatieveranderingen (het plaatsvinden van veranderingen 

als risicofactor), procedurele rechtvaardigheid (weinig rechtvaardigheid als risicofactor), 

communicatie (weinig communicatie als risicofactor) en kennis van een beleid tegen OGGW (weinig 

kennis als risicofactor). Exploratief vinden we ook een een lage mensgerichtheid afzonderlijk en een 

sterk taakgerichte cultuur afzonderlijk als risicofactor voor werkgerelateerde pesterijen. Opnieuw 

wordt de bis-hypothese m.b.t de omgang met organisatieveranderingen bevestigd. Een slechte 

omgang gaat samen met meer slachtofferschap van werkgerelateerde pesterijen.  

 

In tegenstelling tot pesterijen is er een zwakke link tussen het slachtofferschap van OSGW en 

organisatieaspecten. Na controle voor de overige organisationele kenmerken vinden we enkel een lage 

procedurele rechtvaardigheid als risicofactor. Deze bevinding bevestigt onze hypothese. Ook de bis-
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hypothese m.b.t de omgang met organisationele veranderingen wordt bevestigd: een slechte omgang 

met veranderingen moedigt het slachtofferschap aan. Alle andere hypothesen m.b.t organisationele 

aspecten en OSGW worden verworpen. 

 

Ook geweld op het werk kent slechts weinig organisationele risicofactoren. In lijn van onze 

hypothese gaat weinig kennis over een beleid tegen OGGW samen met een hoger slachtofferschap van 

geweld. Exploratief vinden we ook een lage mensgerichte cultuur als risicofactor. In tegenstelling tot 

onze hypothese gaat niet een hoge, maar een hoge én lage formalisatie, samen met meer slachtoffers.  
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OVERZICHT: DE RESULTATEN M.B.T BEÏNVLOEDENDE FACTOREN VOOR OGGW 

Gehanteerde hypothese Na bivariate ANOVA’s In regressieanalyse Org. 

Pesterijen OSGW Geweld Pers. pest. Werkger. pest. OSGW Geweld Pers. pest. Werkger. pest. OSGW Geweld 

Mens-

gerichte 

cultuur 

? ? ? Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger Lager> 

hoger 

Lager> 

hoger 

/ Lager > 

hoger 

Taak-

gerichte 

cultuur 

? ? ? Lager > hoger Lager > hoger Lager > hoger / / Lager> 

hoger 

/ / 

Taak * 

Mens-

gericht 

Hoog op 

beiden < rest 

Hoog op 

beiden < rest 

Hoog op 

beiden < rest 

Hoog op 

beiden < rest 

Hoog op beiden 

< rest 

/ Hoog op 

beiden < rest 

Hoog op 

beiden < rest 

Hoog op 

beiden < rest 

/ / 

Power-

distance 

Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Hoger > 

lager 

Hoger > lager Hoger > lager Hoger > 

lager 

Hoger > 

lager 

Hoger > 

lager 

/ / 

Formalis. Hoger > lager Hoger > lager Hoger > lager Veel en 

weinig > 

midden 

Veel en weinig 

> midden 

Veel en weinig 

> midden 

Veel en 

weinig > 

midden 

/ / / Veel en 

weinig > 

midden 

Organisatie

verandering 

Ja > neen Ja > neen Ja > neen Ja > neen Ja > neen / / / Ja > neen / / 

Bis: 

Omgang 

met  

organisatie

verandering 

Slecht > goed Slecht > goed Slecht > goed Slecht > goed Slecht > goed Slecht > goed / Slecht > 

goed 

Slecht > 

goed 

Slecht > 

goed 

/ 

Proc. 

Rechtvdh. 

Laag >hoog Laag > hoog Laag > hoog Laag > hoog Laag > hoog Laag > hoog Laag > hoog Laag > hoog Laag > hoog Laag > 

hoog 

/ 

Commun. Weinig > veel Weinig > veel Weinig > veel Weinig > veel Weinig > veel / Weinig > veel Weinig > Weinig > / / 
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veel veel 

Geslachts- 

ratio 

Vrouwelijk 

overwicht > 

mannelijk 

overwicht 

Mannelijk 

overwicht > 

vrouwelijk 

overwicht 

Mannelijk 

overwicht > 

vrouwelijk 

overwicht 

Mannelijk 

overwicht > 

vrouwelijk 

overwicht 

Mannelijk 

overwicht > 

vrouwelijk 

overwicht 
 

/ Mannelijk 

overwicht > 

vrouwelijk 

overwicht 

Mannelijk 

overwicht > 

vrouwelijk 

overwicht 

/ / / 

Beleid 

tegen 

OGGW 

Weinig > veel Weinig > veel Weinig > veel Weinig > veel Weinig > veel Weinig > veel Weinig > veel Weinig > 

veel 

Weinig > veel / Weinig > 

veel 

Organisatie

grootte 

Groter > 

kleiner 

Groter > 

kleiner 

Groter > 

kleiner 

Middengrote 

organisaties > 

grotere en 

kleinere 

organisaties 

Middengrote 

organisaties > 

grotere en 

kleinere 

organisaties 

/ Kleiner > 

groter 

Middengrote 

organisaties > 

grotere en 

kleinere 

organisaties 

/ / / 

 
Vetgedrukt: hypothese wordt bevestigd. 
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6. GLOBALE EINDANALYSE: WELKE FACTOREN ZIJN HET NU?  

 

6.1 De analyses 

 

In wat volgt bekijken we per vorm van OGGW welke factoren op het niveau van de demografische 

kenmerken, het taakniveau, het team/afdelingsniveau en het organisationele niveau nu het meest 

doorwegen in het optreden van het ongewenste gedrag. Hiertoe doen we voor persoonlijke pesterijen, 

werkgerelateerde pesterijen, OSGW en geweld telkens een lineaire regressie-analyse over alle niveaus 

heen. Als te voorspellen of afhankelijke variabele (‘AV’) beschouwen we telkens één van de vier 

objectieve metingen van ongewenst gedrag. Als onafhankelijke variabelen (‘OV’s) nemen we alle 

factoren op die voor deze bepaalde vorm van OGGW significant bijdroegen aan de voorspelling in de 

regressie-analyses per niveau (nl. demografisch, taak, team/afdeling en organisatie). Standaard nemen 

we ook de achtergrondkenmerken ‘geslacht’, ‘opleiding’, ‘functie’ en ‘anciënniteit’ op. Door het 

geslacht standaard op te nemen als één van de OV’s, controleren we het effect van de andere factoren 

voor potentiële verschillen tussen mannen en vrouwen. Door ook de opleiding, de functie en de 

anciënniteit standaard in te voeren als OV’s, controleren we voor de samenhang tussen deze 

achtergrondkenmerken en kenmerken van (vooral) de job, het team en de organisatie waarin men 

werkt (voor een overzicht van deze samenhang: zie Tabel 35). 

 

Tabel 35: 

Overzicht van de samenhang tussen ‘opleiding’, ‘functie’ en ‘anciënniteit’ met de verschillende taak-, 

team/afdelings- en organisationele factoren (r).   
 

Factoren Opleiding 
r 

Functie 
r 

Anciënniteit 
R 

Werkdruk 0.14** 0.19** - 
Rolconflict 0.05** 0.03* -0.11** 
Jobonzekerheid -0.12** -0.20** - 
Jobcomplexiteit 0.13** 0.21** -0.06** 
Vaardigheidsbenutting 0.29** 0.36** -0.09** 
Feedback 0.08** 0.15** - 
Duidelijkheid -0.13** -0.06** - 
Autonomie 0.12** 0.20** -0.05** 
Contact met derden 0.16** 0.20** 0.08** 
Hinder uit de infrastructuur -0.22** -0.26** - 
Oplossingsgerichte confl. 0.06** 0.13** - 
Forcerende confl. -0.11** -0.13** -0.05** 
Vermijdende confl. - 0.04* - 
Toegevende confl. -0.04** - 0.06** 
Sociale steun collega’s 0.12** 0.14** -0.13** 
Sociaal-emotioneel LS - 0.07** -0.07** 
Taakgericht LS -0.05** - - 
Laissez-faire LS -0.04** -0.06** 0.09** 
Mensgerichte cultuur 0.05** 0.09** -0.14** 
Taakgerichte cultuur -0.11** -0.10** - 
Power distance -0.10** -0.14** 0.10** 
Formalisatie - - - 
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Procedurele rechtvaardigh -0.05** 0.09** -0.14** 
Communicatie 0.10** 0.12** -0.08** 
Beleid OGGW - 0.04** - 

 

De regressie-analyse levert voor elk van de opgenomen aspecten een gestandaardiseerde ß-

coëfficiënt33 op. Een significante ß (de p-waarde is kleiner dan 0.05) geeft aan dat een bepaalde factor 

bijdraagt aan de voorspelling van het OGGW na controle voor overige risicofactoren uit de regressie-

analyse. Gezien de grootte van respondentengroep (N = 5062) zullen dergelijke statistische analyses 

snel significante resultaten opleveren. Daarom kijken we ook naar de grootte van β: hoe groter β, hoe 

groter de bijdrage aan die voorspelling. Net als in de vorige fase verwijst een negatieve coëfficiënt 

naar een negatieve samenhang tussen het aspect en OGGW: hoe meer dit aspect aanwezig is, hoe 

minder ongewenst gedrag. Een positieve β weerspiegelt een positief of versterkend verband tussen de 

OV en de AV, na uitzuivering voor de andere OV’s. 

 

De resultaten m.b.t de belangrijkste risicofactoren voor persoonlijke pesterijen, werkgerelateerde 

pesterijen, OSGW en geweld worden opgelijst in Tabel 36. De R en R² geven aan hoeveel percent van 

het ongewenste gedrag precies verklaard wordt door de risicofactoren (‘OV’s’) uit de lineaire 

regressie-analyse.  

 

                                                 
33 Dit getal varieert tussen 0 en 1.  
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Tabel 36: 

Globale lineaire regressie-analyses: welke factoren spelen nu de belangrijkste rol in OGGW?   
 

Significante factoren uit vorige 
fasen 

Persoonlijke pesterijen 
ß 

Werkgerelateerde pesterijen 
ß 

OSGW 
ß 

Geweld 
ß 

Geslacht - 0.04** -0.06*** - 
   Man = 1     
   Vrouw = 0     
Opleiding -0.09*** 0.04** - - 
Burgerlijke staat   0.06***  
   Niet samenwonen = 1     
   Rest = 0     
Functie -0.10*** - - - 
   Bedienden = 1     
   Arbeiders = 0     
Ploegen   - 0.08*** 
   Ploegen = 1     
   Geen ploegen = 0     
Anciënniteit - - - - 
Werkdruk - 0.05**   
Rolconflict 0.16*** 0.20*** 0.05** 0.09*** 
Jobonzekerheid 0.05*** 0.09***  - 
Jobcomplexiteit - -   
   Jobcomplexiteit * jobcomplexiteit     
Vaardigheidsbenutting - -0.04*   
Feedback 0.04* -   
Duidelijkheid - -0.08***   
Autonomie  -  - 
Contact met derden -0.03*    
Hinder uit de infrastructuur - - -  
Flexibiliteit: telewerk -    
   Neen = 1     
   Ja = 0     
Flexibiliteit: rotatie werkplaats -   - 
   Neen = 1     
   Ja = 0     
Team/afdelingsgrootte -0.05**    
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Frequentie conflict 0.20*** 0.10*** 0.04** -0.05** 
Forcerende conflicthantering - -   
Toegevende conflicthantering 0.04** 0.05**   
Sociale steun vanwege collega’s -0.27*** -0.18***  - 
Sociaal-emotioneel leiderschap - -0.06**   
Taakgericht leiderschap   -0.04*  
Taak * Sociaal leiderschap - -   
Laissez-faire leiderschap - -   
Mensgerichte cultuur - -0.15***  - 
Taakgerichte cultuur  -   
Taak -* mensgerichte cultuur 0.04** 0.11***   
Power distance - -   
Formalisatie    - 
   Formalisatie * formalisatie     
Plaatsvinden organisatieverandering  0.04**   
Procedurele rechtvaardigheid - -0.12*** -  
Communicatie - -   
Geslachtsratio 0.03*    
Beleid tegen OGGW -0.09*** -  -0.05** 
Organisatiegrootte -    
     
R 0.62 0.68 0.14 0.20 
R² 0.38 0.47 0.02 0.04 
F 63.70*** 101.99*** 7.88*** 10.94*** 
Df 31 28 11 14 
df (res) 3197 3245 4074 3727 
     
*** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05     
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6.1.1 Persoonlijke pesterijen 

Op basis van een lineaire regressie-analyse met als AV ‘persoonlijke pesterijen’ en als OV 31 

demografische, taak-, team/afdelings- en organisationele factoren34 toont een significante bijdrage van 

13 risicofactoren. Het gaat hierbij om twee factoren op het demografische niveau, nl. ‘opleiding’ (β = -

0.09***) en ‘functie’ (β = -0.10). Hoe hoger de opleiding, hoe minder persoonlijke pesterijen. 

Arbeiders rapporteren meer pesterijen dan bedienden. Op het taakniveau zien we een significante 

bijdrage van ‘rolconflict’ (β = 0.16***), ‘jobonzekerheid’ (β = 0.05***), ‘feedback’ (β = 0.04*) en 

‘contact met derden’ (β = -0.03). In drie gevallen gaat het om een positieve β-coëfficiënt: hoe meer 

rolconflict, hoe meer jobonzekerheid of hoe meer feedback, hoe meer persoonlijke pesterijen. De 

bevinding m.b.t. feedback strookt niet met de verwachtingen. We moeten er echter op wijzen dat het 

hier om een zeer klein, bijna nul-effect gaat. Wellicht vinden we in deze analyse louter een bijdrage 

van feedback in de voorspelling omwille van het grote aantal respondenten (N = 5062): hierdoor 

worden kleine bijdragen ook al als statistisch significant en betekenisvol beschouwd. Binnen het team 

of de afdeling dragen, na controle voor de andere aspecten, de ‘team- of afdelingsgrootte’, de 

‘frequentie van het conflict’, een ‘toegevende conflicthantering’ en ‘sociale steun vanwege de 

collega’s’ significant bij aan de voorspelling van persoonlijke pesterijen. Hoe meer conflict of hoe 

meer toegevende conflicthantering, hoe meer persoonlijke pesterijen (β is resp. 0.20*** en 0.04**). 

Hoe groter het team of hoe meer sociale steun van de collega’s, hoe minder persoonlijke pesterijen (β 

is resp. -0.05** en -0.27***). Organisationeel is er een significante rol weggelegd voor de ‘interactie 

tussen een taak- en mensgerichte cultuur’ (β = 0.04**), de ‘geslachtsratio’ (β = 0.03*) en ‘het beleid 

tegen OGGW’ (β = -0.09***). Wat betreft de geslachtsratio, gaat een mannelijk overwicht hand in 

hand met meer persoonlijke pesterijen. Een hogere kennis van het organisationele beleid tegen OGGW 

staat garant voor minder persoonlijke pesterijen. 

 

Wat betreft persoonlijke pesterijen wordt de belangrijkste bijdrage geleverd door ‘de sociale steun 

vanwege de collega’s’, gevolgd door ‘de frequentie van conflict’ binnen het team en ‘rolconflict’ (zie 

Tabel 31). De globale regressie-analyse verklaart 38% van de persoonlijke pesterijen op het werk.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 29 factoren droegen in de RA’s per niveau significant bij aan de voorspelling van persoonlijke pesterijen; 2 
factoren werden extra toegevoegd als standaard opgenomen demografische aspecten (nl. ‘geslacht’ en 
‘anciënniteit’).  

Genderverschillen? 
 

Een aparte lineaire RA voor mannen en vrouwen wijst op enkele 

verschillen inzake de risicofactoren voor persoonlijke pesterijen. In 

tegenstelling tot de mannelijke medewerkers vinden we bij de 

vrouwelijke respondenten geen effect terug van ‘werkdruk’, ‘contact 

met derden’ en ‘forcerende conflicthantering’.  
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6.1.2 Werkgerelateerde pesterijen 

Voor werkgerelateerde pesterijen worden 28 OV’s opgenomen in de globale regressie-analyse. Dit 

betreft 27 significante factoren uit de analyses per niveau samen met één extra standaard opgenomen 

demografische factor (nl. ‘opleiding’). Deze globale regressie-analyse resulteert in 15 aspecten die 

significant bijdragen tot de voorspelling van werkgerelateerde pesterijen. Op demografisch niveau gaat 

het om het ‘geslacht’ (β = 0.04**: mannen rapporteren meer werkgerelateerde pesterijen) en de 

‘opleiding’ (β = 0.04**: hoe hoger de opleiding, hoe meer slachtoffer van werkgerelateerde 

pesterijen). Als taakfactoren vinden we een significante bijdrage van ‘werkdruk’, ‘rolconflict’, 

‘jobonzekerheid’, ‘vaardigheidsbenutting’ en ‘duidelijkheid’. Zowel ‘werkdruk’ als ‘rolconflict’ en 

‘jobonzekerheid’ hebben een positief β-gewicht (resp. 0.05**, 0.20*** en 0.09***): hoe meer dit 

aspect aanwezig is in de job, hoe meer men slachtoffer is van werkgerelateerde pesterijen. Voor 

‘vaardigheidsbenutting’ (β = -0.04*) en ‘duidelijkheid’ (β = -0.08***) geldt: hoe meer 

vaardigheidsbenutting/duidelijkheid, hoe minder werkgerelateerde pesterijen. Op het niveau van het 

team of de afdeling blijken de ‘frequentie van het conflict’ (β = 0.10***: hoe meer conflict, hoe meer 

werkgerelateerde pesterijen), ‘toegevende conflicthantering’ (β = 0.05**: hoe meer toegeven, hoe 

meer werkgerelateerde pesterijen), ‘sociale steun vanwege de collega’s’ (β = -0.18***: hoe meer 

steun, hoe minder werkgerelateerde pesterijen) en ‘sociaal-emotioneel leiderschap’ (β = -0.06**: hoe 

meer sociaal-emotioneel leiderschap, hoe minder pesterijen) een belangrijke rol te spelen. 

Organisationeel zien we een significante bijdrage van ‘mensgerichte cultuur’, ‘de interactie tussen de 

taak- en mensgerichte cultuur’, ‘het plaatsvinden van organisatieveranderingen’ en ‘procedurele 

rechtvaardigheid’. De aspecten ‘mensgerichte cultuur’ en ‘procedurele rechtvaardigheid’ hebben een 

negatieve β (resp. -0.15*** en -0.12***): hoe meer dit aspect aanwezig is binnen de organisatie, hoe 

minder werkgerelateerde pesterijen. Het plaatsvinden van organisatieveranderingen gaat samen met 

meer werkgerelateerde pesterijen (β = 0.04**). 

Voor de subgroep van mannelijke respondenten bedragen de β-

coëfficiënten voor deze aspecten resp. 0.06* (werkdruk), -0.05* 

(contact met derden) en 0.05* (forceren, merk op dat deze factor ook 

niet significant bijdraagt aan de voorspelling van pesterijen bij de 

gehele groep van respondenten).  

 

Voor vrouwelijke werknemers geldt wèl een significante bijdrage van 

‘teamgrootte’ aan de voorspelling van persoonlijke pesterijen (β = 

0.02*: hoe groter het team, hoe meer persoonlijke pesterijen). Deze 

teamgrootte is echter geen risicofactor voor de mannelijke 

respondenten, noch voor de hele respondentengroep (cfr. Tabel 36).  
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Werkgerelateerde pesterijen worden volgens de globale regressie-analyse het sterkst bepaald door 

‘rolconflict’, ‘de sociale steun vanwege de collega’s’ en een ‘mensgerichte cultuur’. De globale 

regressie-analyse verklaart bijna de helft (47%) van de werkgerelateerde pesterijen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 OSGW 

De globale regressie-analyse met als AV ‘OSGW’ kent aan de hand van de resultaten per niveau in 

totaal 9 OV’s. Hieraan voegen we 2 extra demografische aspecten toe waarvoor standaard 

gecontroleerd wordt in de regressie-analyse (nl. ‘opleiding’ en ‘functie’). Dit levert voor OSGW 5 

significante risicofactoren op na controle voor de andere aspecten. Demografisch gaat het om het 

‘geslacht’ (β = 0.04**: vrouwen rapporteren meer OSGW) en ‘opleiding’ (β = 0.04**: hoe hoger de 

opleiding, hoe meer slachtoffer van OSGW). Op het taakniveau gaat meer ‘rolconflict’ samen met 

meer OSGW (β = 0.05**). Wat betreft het team of de afdeling dragen louter de ‘frequentie van het 

conflict’ (β = 0.04**: hoe meer conflict, hoe meer OSGW) en ‘taakgericht leiderschap’ (β = -0.04*: 

hoe meer taakgericht leiderschap, hoe minder OSGW) significant bij aan de voorspelling van OSGW. 

Op het niveau van de organisatie draagt geen enkele factor bij aan de voorspelling van OSGW na 

uitzuivering voor de andere aspecten (zie Tabel 36). 

 

Genderverschillen? 

 
Een aparte lineaire RA voor mannen en vrouwen wijst eveneens op 

verschillen in de risicofactoren voor werkgerelateerde pesterijen. In 

tegenstelling tot de mannelijke medewerkers vinden we bij de 

vrouwelijke respondenten geen effect terug van ‘opleiding’, ‘evenwicht 

tussen taakgericht en sociaal-emotioneel leiderschap’, ‘het 

plaatsvinden van organisatieveranderingen’ en ‘kennis van een beleid 

tegen OGGW’ (β is resp. 0.07**, 0.04*, 0.04* en -0.06** voor de 

subgroep van mannelijke respondenten). De RA op de vrouwelijke 

respondenten vindt, tegengesteld aan de mannen, dan weer wél een 

significante bijdrage van ‘vaardigheidsbenutting’ (β = -0.06*), 

‘autonomie’ (β = 0.08**), ‘forcerende conflicthantering’ (β = 0.05*) en 

‘sociaal-emotioneel leiderschap’ (β = -0.06*). Merk op dat ‘autonomie’, 

‘forceren’, ‘evenwicht tussen taakgericht en sociaal-emotioneel 

leiderschap’ en ‘kennis van een OGGW-beleid’ niet bijdragen aan de 

voorspelling van werkgerelateerde pesterijen bij de gehele 

respondentengroep (cfr. Tabel 36).  

 

De RA met 26 variabelen (geslacht wordt ook ditmaal niet opgenomen) 

verklaart bij de mannelijke medewerkers 46% van de 

werkgerelateerde pesterijen. Voor de vrouwen is dit 44%. 
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De bijdrage van de factoren die globaal significant naar voren komen, is erg klein: het gaat steeds om 

zeer kleine β-gewichten. De globale regressie-analyse met 11 OV’s verklaart bovendien slechts 2% 

van het OSGW. Dit is beduidend minder dan voor de persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen. 

OSGW is m.a.w. moeilijker te verklaren aan de hand van werkgeversgerelateerde aspecten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.4 Geweld op het werk 

 

Voor geweld op het werk nemen we 14 OV’s op in de globale regressie-analyse. Tien hiervan droegen 

volgens de regressie-analyses per niveau significant bij aan de voorspelling van geweld. De vier extra 

aspecten betreffen de standaard opgenomen demografische kenmerken. De globale regressie-analyse 

toont een significante bijdrage van slechts 4 factoren. Geweld wordt significant voorspeld door 

ploegenwerk (β = 0.08***: in ploegen werken gaat samen met meer slachtofferschap van geweld), 

‘rolconflict’ (β = 0.09***: meer rolconflict is gerelateerd aan meer geweld), de ‘frequentie van het 

conflict’ (β = -0.05**: hoe meer conflict, hoe minder geweld) en ‘kennis van het beleid tegen OGGW’ 

(β = -0.05**: hoe meer kennis, hoe minder geweld). De bevindingen m.b.t de conflictfrequentie gaan 

in tegen onze verwachtingen. Zoals reeds omschreven bij de persoonlijke pesterijen (cfr. supra) is ook 

dit wellicht te wijten aan het grote aantal respondenten (N = 5062), waardoor kleine bijdragen ook 

reeds als statistisch significant en betekenisvol worden beschouwd. Het gaat als het ware om een zeer 

klein, bijna nul-effect.  

 

Net als bij OSGW zijn de coëfficiënten van de significante factoren erg klein. Opnieuw wordt slechts 

een erg klein percentage van het geweld verklaard door de aspecten uit de globale analyse (4%). 

Genderverschillen? 

 
Ook wat betreft OSGW vinden we verschillen tussen mannen en 

vrouwen inzake risicofactoren. Kijken we naar de mannelijke 

respondenten, dan vinden we een bijdrage van ‘anciënniteit’ (β = 0.05*), 

‘burgerlijke staat’ (β = 0.07**), ‘frequentie van conflict in het team’ (β 

= -0.06*) en ‘taakgericht leiderschap’ (β = -0.05*). Bij de vrouwen is de 

bijdrage van de ‘conflictfrequentie’ en ‘taakgericht leiderschap’ niet 

meer significant. In tegenstelling tot de mannen is wel het ‘rolconflict’ 

een versterkend aspect (β = 0.08**) voor werkgerelateerd pesten bij 

vrouwen. In tegenstelling tot de mannelijke subgroep én de gehele 

groep van respondenten (zie Tabel 36) blijkt bij vrouwen het OSGW 

ook bepaald door de ‘opleiding’ (β = -0.06*) en ‘ploegen’ (β = 0.08**). 

 

De RA met 10 variabelen verklaart bij de mannelijke medewerkers 

slechts 1.5% van het OSGW. Voor de vrouwen verklaart deze RA 3%, 

wat eveneens erg weinig is. 
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Samen met OSGW is ook geweld op het werk bijgevolg moeilijker te verklaren aan de hand van 

factoren van werkgeverszijde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Besluit: welke factoren grijpen we nu aan in een preventief beleid tegen OGGW? 

 

Aan de hand de globale lineaire regressie-analyse met telkens één van de vier schalen voor OGGW als 

AV merken we dat vooral pesterijen (persoonlijke en vooral werkgerelateerde) voortvloeien uit 

kenmerken van de werkomgeving (R² is resp. 0.38 en 0.47). OSGW en geweld op het werk blijken 

moeilijker beïnvloedbaar door te werken aan taak-, team/afdelings- en organisationele kenmerken. De 

globale analyse verklaart in dit geval louter 2% van het OSGW en 4% van het geweld op het werk. 

 

Om persoonlijke pesterijen op het werk tegen te gaan, kan best de sociale steun vanwege de 

collega’s gestimuleerd worden binnen de organisatie. Ook blijkt een daling in de frequentie van het 

conflict en het rolconflict sterk bij te dragen aan een werkomgeving zonder persoonlijke pesterijen. 

Toch moeten we alert zijn voor een mogelijke tautologie: een lage sociale steun vanwege de collega’s 

kan immers gepercipieerd worden als persoonlijke pesterijen komende van de collega’s. Hetzelfde 

geldt voor de frequentie van het conflict. Waar veel gepest wordt, zal wellicht ook de 

conflictfrequentie binnen het team/de afdeling hoger liggen (cfr. tekstbox). Met betrekking tot 

werkgerelateerde pesterijen, moet in eerste instantie het rolconflict aangepakt worden. Vervolgens 

lijkt ook het stimuleren van de sociale steun onder de collega’s, een mensgerichte organisatiecultuur 

en procedurele rechtvaardigheid zulke pesterijen tegen te gaan. Opnieuw waarschuwen we voor 

tautologiën wat betreft de sociale steun en het rolconflict (cfr. tekstbox). Niet gesteund worden door de 

collega’s bij het uitvoeren van de job kan op zich gepercipieerd worden als werkgerelateerde 

pesterijen. Een hoog rolconflict in de job kan een ware werkgerelateerde pesterij vormen voor de 

Genderverschillen? 

 
Geweld op het werk wordt bij de mannelijke respondenten significant 

voorspeld door ‘ploegenwerk’ (β = 0.05*), ‘rolconflict’ (β = 0.1***) en 

‘kennis van een beleid tegen OGGW’ (β = -0.06*). Bij de vrouwen is er, 

na controle voor de overige aspecten, geen effect meer voor de 

‘kennis van een OGGW-beleid’. Bij hen speelt wel ‘autonomie’ (β = -

0.08**) en de ‘frequentie van het conflict in het team of de 

afdeling’ (β = -0.06*) een rol in de voorspelling van geweld. Verder 

dragen voor de vrouwelijke respondenten eveneens het ‘ploegenwerk’ 

(β = 0.14***) en ‘rolconflict’ (β = 0.08**) bij aan de voorspelling van 

geweld op het werk. 

 

De RA met 13 variabelen verklaart bij de mannelijke medewerkers 

2.6% van het geweld op het werk. Voor de vrouwen is dit 5.6%. 
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medewerker. Risicofactoren voor beide vormen van pesterijen zijn een hoge jobonzekerheid, een 

hoge conflictfrequentie in het team of de afdeling, een sterk toegevende conflicthantering, weinig 

sociale steun vanwege de collega’s en een gebrek aan evenwicht tussen een mens- en taakgerichte 

cultuur. Door te werken aan deze aspecten worden persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen tegelijk 

preventief opgevangen. Ook de opleiding speelt een rol bij zowel persoonlijke als werkgerelateerde 

pesterijen. Voor persoonlijke pesterijen is een lage opleiding de risicofactor. Werkgerelateerde 

pesterijen blijken dan weer meer op te treden bij medewerkers met een hoge opleiding.. 

 

Voor OSGW en geweld kunnen we niet zo eenvoudig beleidsaanbevelingen formuleren m.b.t 

risicofactoren op het niveau van de taak, het team of de afdeling en de organisatie. De bijdrage van de 

significante factoren uit de regressie-analyse is immers erg klein. Wel merken we dat àlle vormen van 

ongewenst gedrag, ook OSGW en geweld, sterk samenhangen met een hoog rolconflict en een hoge 

frequentie van conflict binnen het team en de afdeling. Door in een gericht preventiebeleid te werken 

aan deze twee risicofactoren, zou bijgevolg ook de prevalentie van OSGW en geweld (lichtjes) dalen. 

Verder blijken seksuele intimiteiten dé vorm van OGGW bij uitstek die beïnvloed wordt door het 

geslacht van de werknemer. Een beleid tegen OSGW moet m.a.w. steeds specifieke maatregelen 

uitwerken voor de vrouwelijke werknemers, die een sterke risicogroep vormen voor dergelijk gedrag. 
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TTaauuttoollooggiiëënn  iinn  ddee  gglloobbaallee  aannaallyyssee::  ddee  

ffrreeqquueennttiiee  vvaann  ccoonnfflliicctt  iinn  hheett  tteeaamm//ddee  aaffddeelliinngg  

    eenn  ssoocciiaallee  sstteeuunn  vvaann  ddee  ccoolllleeggaa’’ss 

 

Zoals we reeds aangaven bij de analyses op team en afdelingsniveau bestaat  

   er een sterke inhoudelijke overlap tussen OGGW en  ‘de conflictfrequentie  

     binnen het team of de afdeling’ en ‘sociale steun vanwege de collega’s’. We 

       kunnen tussen deze concepten m.a.w. tautologische verbanden verwachten: 

       meten we niet tweemaal hetzelfde? Bovendien zou het invoeren van de schaal   

        ‘sociale steun’ en het item ‘conflictfrequentie’ in de lineaire regressie-analyse  

         andere (mogelijk niet-tautologische) verbanden kunnen onderdrukken.  

           Daarom doen we een tweede globale regressie-analyse zonder deze team-  

            of afdelingsaspecten (zie Tabel 37).  

  

                  Tabel 37: 

                  Globale toetsing via een regressie-analyse zonder conflictfrequentie en sociale  

                 steun vanwege de collega’s. 
 

Factor Persoonl. 
pesterijen 

β 

Werkgerel. 
pesterijen 

β 

OSGW 
β 

Geweld 
β 

Geslacht - 0.04** -0.06** - 
Opleiding -0.11*** - - - 
Burgerlijke staat   0.06***  
Functie -0.11*** - - - 
Ploegen   0.04* 0.08*** 
Anciënniteit - - - - 
Werkdruk 0.06** 0.06***   
Rolconflict 0.18*** 0.21*** 0.06*** 0.10*** 
Jobonzekerheid 0.06*** 0.10***  - 
Jobcomplexiteit - -   
Vaardigheidsbenutting - -0.05**   
Feedback - -   
Duidelijkheid -0.05* -0.11***   
Autonomie  -  -0.05** 
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Contact derden -    
Hinder infrastructuur - - -  
Telewerk -    
Rotatie werkplaats -   - 
Team/afdelingsgrootte -    
Forcerende CH 0.16*** 0.11***   
Toegevende CH - -   
Soc-emotioneel LS -0.08*** -0.11***   
Taakgericht LS   -0.05**  
Taak*Sociaal LS - -   
Laissez-faire LS - -   
Mensgerichte cultuur -0.08* -0.16***  - 
Taakgerichte cultuur  -   
Taak*Mens cultuur 0.05** 0.11***   
Power distance - -   
Formalisatie    - 
Organisatieverandering  0.03*   
Procedurele rvh - -0.11*** -  
Communicatie - -   
Geslachtsratio -    
Beleid tegen OGGW -0.10*** -  -0.05** 
Organisatiegrootte -    
     
R 0.56 0.66 0.14 0.19 
R² 0.31 0.44 0.02 0.04 
F 50.23*** 99.72*** 8.12*** 12.37*** 
df 29 26 10 12 
df(res) 3234 3287 4101 3785 
     
*** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05  

 

            De globale regressie-analyse zonder ‘conflictfrequentie’ en ‘sociale steun  

             vanwege de collega’s’ vindt, in tegenstelling tot de vorige regressie-analyse 

             een effect van werkdruk (hoe hoger, hoe meer persoonlijke pesterijen) en  

               duidelijkheid (hoe minder, hoe meer persoonlijke pesterijen) op persoon-  

                   lijke pesterijen. Deze bevindingen bevestigen telkens onze hypothesen.  

                     Ook het exploratief onderzochte sociaal- emotioneel leiderschap (hoe  

                      minder sociaal leiderschap, hoe meer slachtoffer van persoonlijke  

                       pesterijen) en de mensgerichte cultuur (hoe minder, hoe 

                     meer pesterijen) dragen bij tot de voorspelling. 
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Zonder ‘de conflictfrequentie binnen het team of de afdeling’ en ‘de  

sociale steun vanwege de collega’s’ als OV in de globale regressie-analyse 

vinden we geen effect meer van feedback, contact met derden, de grootte 

van het team of de afdeling, een toegevende conflicthantering en de  

geslachtsratio. De grootste bijdrage tot de voorspelling van persoonlijke  

pesterijen wordt geleverd door rolconflict (β = 0.18***: hoe meer rolconflict,   

hoe meer slachtoffer van pesterijen). Dit volgt de trend van de eerste globale  

regressie-analyse mét ‘conflictfrequentie’ en ‘sociale steun van de collega’s’  

  waar een hoog rolconflict een van de belangrijkste risicofactoren bleek. De  

   tweede hoogste bijdrage wordt in deze tweede globale regressie-analyse  

       geleverd door een forcerende conflicthantering (β = 0.16***): meer forceren 

       gaat samen met meer slachtoffer worden van persoonlijke pesterijen. Dit is  

       een belangrijk verschil met de eerste regressie-analyse, waar deze factor zelfs 

          geen effect had op persoonlijke pesterijen.  

 

            Wat betreft de werkgerelateerde pesterijen vindt de globale regressie-  

             analyse zonder ‘conflictfrequentie’ en ‘sociale steun van de collega’s geen  

              effect meer van opleiding en een toegevende conflicthantering. Hiermee  

               wordt hypothese 25 m.b.t. toegeven in de tweede globale regressie- 

                 analyse verworpen. Net als bij de persoonlijke pesterijen wordt de sterkste  

                    bijdrage geleverd door rolconflict (β = 0.21***). Dit was bovendien ook het  

                      geval in de eerste globale regressie-analyse mét de ‘tautologische’ factoren.  

                         Zoals verondersteld in onze hypothese gaat een hoger rolconflict samen  

                        met een hoger slachtofferschap van werkgerelateerde pesterijen. De  

                        sterkste stijging in bijdrag zien we bij de forcerende conflicthantering:  

                         waar het effect van dit aspect in de eerste regressie- 
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-analyse onbestaand was, komt zij nu op de derde plaats van belangrijkste  

factoren (β = 0.11***). Hoe meer men binnen het team of de afdeling zijn   

of haar eigen mening doordrukt in geval van conflicten, hoe meer men  

slachtoffer is of wordt van werkgerelateerde pesterijen. Deze bevinding is  

in lijn met onze aanvankelijke hypothese (hypothese 27). 

 

OSGW kent geen grote verschillen tussen de eerste globale regressie-analyse  

 en de tweede analyse zonder ‘conflictfrequentie’ en ‘sociale steun van de  

  collega’s’. In tegenstelling tot de eerste analyse vindt deze tweede regressie- 

     analyse wel een bijdrage van het exploratief onderzochte ploegenwerk tot  

     de ongewenste intimiteiten. Werken in ploegen verhoogt de kans om slacht- 

        offer te worden van OSGW. 

 

          Ook wat betreft geweld op het werk merken we geen grote verschillen op  

          tussen de eerste en de tweede regressie-analyse. Zonder ‘conflictfrequentie’ 

           en ‘sociale steun van de collega’s’ vinden we wel een significante bijdrage  

              van autonomie. Minder autonomie is nu wel een risicofactor voor geweld  

               op het werk. Net als bij de eerste globale analyse wordt geweld het sterkst 

                 verklaard door rolconflict (β = 0.10***). Meer rolconflict zorgt voor meer  

                  slachtofferschap van pesterijen. 

 

                      Net als bij de eerste globale lineaire regressie-analyse vloeien vooral  

                      persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen voort uit de werk- 

                       omgeving (R² is resp. 0.31 en 0.44). De bijkomende regressie-analyse  

                      zonder de twee mogelijk tautologische aspecten verklaart louter 2% 

                        van het OSGW en 4% van het geweld op het werk. 
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VI. Gevolgen: OGGW en enkele welzijnsvariabelen 

 

Buiten de doelstellingen van de huidige studie namen we in de vragenlijst ook enkele mogelijke 

gevolgen van OGGW op (zie Bijlage 1: vragen 37, 38 en 39). Na de factoranalyse met varimax-rotatie 

construeerden we aan de hand van deze vragen drie schalen: ‘bevlogenheid’, ‘jobsatisfactie’ en 

‘herstelbehoefte’ (cfr. supra). Alle schalen lopen van 0 tot en met 10. In dit onderdeel bekijken we de 

resultaten m.b.t. deze potentiële gevolgen van OGGW: dragen pesterijen, OSGW en geweld inderdaad 

bij aan een lagere bevlogenheid, lagere jobsatisfactie en hogere herstelbehoefte?  

 

1.  BEVLOGENHEID 

 

‘Bevlogenheid’ of ‘werkbetrokkenheid’ (Shaufeli & Bakker, 2001) verwijst naar vitaliteit, toewijding 

en absorptie in de job. Dit concept wordt veelal beschouwd als de positieve tegenhanger van 

‘burnout’. Om na te gaan of ongewenst gedrag al dan niet van invloed is op bevlogenheid, doen we in 

eerste instantie een beroep op bivariate ANOVA’s. Bevlogenheid zelf wordt de AV. De OV is telkens 

één van de objectieve metingen van OGGW. Omdat deze metingen betrekking hebben op schalen en 

bivariate ANOVA’s de scores binnen categorieën vergelijken, delen we deze schalen op in 

verschillende categorieën met nagenoeg evenveel respondenten35.  

De bivariate ANOVA’s vinden, in lijn van hypothese 44, een effect van elk van de vormen van 

OGGW op bevlogenheid (zie Tabel 38). Vooral persoonlijke (ε = 0.22***) en werkgerelateerde 

pesterijen (ε = 0.32***) hebben een matig tot iets sterker effect op de score voor bevlogenheid. Wat 

betreft OSGW (ε = 0.08***) en geweld (ε = 0.07***) is dit effect wat zwakker, maar wel significant. 

Telkens gaat het om een negatief lineair verband tussen het ongewenste gedrag en de bevlogenheid (r 

= -0.25** voor persoonlijke pesterijen, r = -0.34** voor werkgerelateerde pesterijen, r = -0.08** voor 

OSGW en geweld). Hoe meer men de afgelopen 6 maanden slachtoffer was van ongewenst gedrag, 

hoe lager de bevlogenheid.  

 

Aan de hand van de lineaire regressie-analyse gaan we na in welke mate de verschillende vormen van 

OGGW bijdragen aan de voorspelling van bevlogenheid na controle voor elkaar. Persoonlijke 

pesterijen, werkgerelateerde pesterijen, OSGW en geweld hangen immers samen (cfr. supra). Het 

bivariaat effect van één van de vormen van OGGW kan een gevolg zijn van een àndere vorm van 

OGGW. Opnieuw nemen we bevlogenheid op als AV. De vier objectieve schalen van OGGW worden 

                                                 
35 Persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen delen we op deze wijze in in 4 categorieën met ongeveer 25% van 
de respondenten. Gezien het grote aantal respondenten die nooit slachtoffer waren van OSGW of geweld (resp 
84.17% en 83.45% van de 5062 respondenten), hercoderen we deze twee metingen tot 2 categorieën: wel 
slachtoffer versus niet slachtoffer.  
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allen tegelijk opgenomen als OV. De regressie-analyse geeft voor elke OV een gestandaardiseerde ß-

coëfficiënt36 weer. Is deze ß significant (de p-waarde is kleiner dan 0.05), dan is deze bepaalde vorm 

van OGGW ook na controle voor de andere vormen van invloed op bevlogenheid. Hoe groter ß, hoe 

groter de bijdrage van de OV tot de voorspelling. Een negatieve coëfficiënt verwijst naar een 

negatieve samenhang tussen het aspect en het OGGW: hoe meer ongewenst gedrag, hoe lager de 

bevlogenheid.  

Na controle voor de andere vormen van OGGW, dragen enkel de persoonlijke en werkgerelateerde 

pesterijen nog significant bij aan de mate van bevlogenheid (β is resp. -0.04* en -0.31***)(zie Tabel 

39). Vooral de werkgerelateerde pesterijen blijken sterk bij te dragen aan de bevlogenheid van de 

werknemer. Beide β-coëfficiënten zijn negatief: hoe meer pesterijen, hoe minder bevlogen. Hypothese 

44 wordt na controle voor de andere vormen van OGGW enkel nog bevestigd voor de pesterijen. 

 

2. JOBSATISFACTIE  

 

Jobsatisfactie is een wijdverspreide term binnen het HRM-beleid van de organisatie. Zij verwijst naar 

de arbeidstevredenheid van de werknemers, een aspect dat veelal sterk gerelateerd is aan de prestaties 

van het zogenaamde ‘menselijk potentieel’. Hoe meer men tevreden is over zijn of haar job, hoe beter 

de kwantitatieve en vooral kwalitatieve prestaties van de medewerker.  

 

Aan de hand van bivariate ANOVA’s met als AV jobsatisfactie en als OV telkens één van de 

objectieve metingen van OGGW (gehercodeerd naar categorieën) vinden we een significant effect van 

zowel persoonlijke (ε = 0.32***) en werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.44***) als OSGW (ε = 

0.08***) en geweld (ε = 0.09***). Vooral de bijdrage van de persoonlijke en werkgerelateerde 

pesterijen aan de jobsatisfactie is sterk. Opnieuw zien we een duidelijk lineair verband (r is resp. -

0.33** voor persoonlijke pesterijen, -0.46** voor werkgerelateerde pesterijen en -0.08** voor OSGW 

en geweld)(zie Tabel 38): hoe meer ongewenst gedrag, hoe minder jobsatisfactie. Hypothese 43 wordt 

bevestigd. 

 

Ook nu gaan we aan de hand van een lineaire regressie-analyse na of de verschillende vormen van 

OGGW nog een rol spelen bij jobsatisfactie na controle voor elkaar. Net als bij bevlogenheid is dit 

m.b.t jobsatisfactie het geval voor persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen (resp. β = -0.08*** en β 

= -0.40***). Vooral de bijdrage van werkgerelateerde pesterijen is sterk na controle voor de andere 

ongewenste gedragingen (zie Tabel 39). De β-coëfficiënten zijn opnieuw negatief: hoe meer 

pesterijen, hoe lager de jobsatisfactie. Hypothese 43 gaat dus enkel nog op voor persoonlijke en 

werkgerelateerde pesterijen. Voor geweld en OSGW wordt zij verworpen. 

                                                 
36 Ook dit is een getal tussen 0 en 1. 
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3.  HERSTELBEHOEFTE 

 

Herstelbehoefte verwijst naar de individuele nood aan ontspanning na een werktijd. Zij vormt dikwijls 

een indicatie van de mate waarin men bij de uitvoering van de job zijn of haar persoonlijke 

energiebronnen moet aanspreken. Herstelbehoefte is niet louter gerelateerd aan de job op zich, maar 

heeft eveneens te maken met de werkomgeving (de collega’s, de werksfeer, …). Volgens hypothese 

42 zouden slachtoffers van OGGW een hogere herstelbehoefte rapporteren.  

 

De bivariate analyses tonen een zwakke tot matige bijdrage van persoonlijke pesterijen (ε = 0.30***, r 

= 0.29**), werkgerelateerde pesterijen (ε = 0.29***, r = 0.30**), OSGW (ε = 0.09***, r = 0.08**) en 

geweld (ε = 0.09*** en r = 0.09**). Net als voor bevlogenheid en jobsatisfactie dragen ook nu de 

pesterijen het sterkst bij tot de bivariate voorspelling van herstelbehoefte. Ditmaal gaat het om een 

positief lineair verband tussen de AV en het ongewenst gedrag: hoe meer ongewenst gedrag, hoe 

hoger de herstelbehoefte (zie Tabel 38). 

 

In de lineaire regressie-analyse gaan we na of de verschillende vormen van OGGW nog een bijdrage 

leveren aan de voorspelling van herstelbehoefte na controle voor de samenhang met elkaar. Ook nu 

dragen enkel persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen nog significant bij aan de herstelbehoefte van 

de respondenten. Hoe meer men de afgelopen 6 maanden het slachtoffer was van persoonlijke (β = 

0.17***) en werkgerelateerde pesterijen (β = 19***), hoe groter de herstelbehoefte. OSGW en geweld 

dragen, na controle voor de andere drie vormen van OGGW, niet meer significant bij tot de 

voorspelling (zie Tabel 39). 

 

Tabel 38: 

De gevolgen van OGGW, bivariate analyses.  
 

Bevlogenheid Jobsatisfactie Herstelbehoefte OGGW 
 Sign.  Sign.  Sign. 

Persoonlijke pesterijen    r = -0.25**   r = -0.33**   r = 0.29** 
Werkgerelateerde pesterijen   r = -0.35**  r = -0.46**  r = -0.30** 
OSGW   r = -0.08**  r = -0.08**  r = -0.08** 
Geweld op het werk   r = -0.08**  r = -0.08**  r = -0.09** 
 
*** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05 
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Tabel 39: 

Gevolgen van OGGW: multivariate toetsing via regressie-analyse.   
 

OGGW Bevlogenheid 
ß 

Jobsatisfactie 
ß 

Herstelbehoefte 
ß 

Persoonlijke pesterijen -0.04*** -0.08*** 0.17*** 
Werkgerelateerde pesterijen -0.31*** -0.40*** 0.19*** 
OSGW - - - 
Geweld op het werk - - - 
    
R 0.34 0.46 0.33 
R² 0.12 0.21 0.11 
F 139.49*** 295.52*** 133.36*** 
Df 4 4 4 
df (res) 4234 4456 4400 
    

*** p<0.001; ** p<0.01; *p<0.05   
 

4.  BESLUIT 

 

Pesterijen, OSGW en geweld op het werk hebben een negatief verband met de bevlogenheid van de 

medewerkers. Hoe meer een werknemer blootgesteld wordt aan ongewenst gedrag, hoe lager diens 

bevlogenheid. Na het controleren voor onderlinge samenhang tussen de vier schalen voor OGGW, 

blijken enkel persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen nog van invloed op een dalende 

bevlogenheid. Vooral werkgerelateerde pesterijen spelen hierin een belangrijke rol. 

 

Ook de jobsatisfactie van het personeel wordt negatief beïnvloed door OGGW. Na controle voor de 

onderlinge samenhang tussen de vier objectieve metingen van ongewenst gedrag, is dit louter nog het 

geval voor persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen. Opnieuw vinden we de sterkste invloed terug 

van werkgerelateerde pesterijen. 

 

De herstelbehoefte van de werknemer heeft dan weer een positieve relatie met OGGW: hoe meer hij 

of zij slachtoffer is van ongewenst gedrag, hoe hoger de herstelbehoefte. Na controle voor de 

onderlinge samenhang tussen de vormen van OGGW, blijkt de herstelbehoefte een geval van zowel 

persoonlijke als werkgerelateerde pesterijen. Beide soorten pesterijen hebben een even grote impact 

op de herstelbehoefte  
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OVERZICHT: DE RESULTATEN M.B.T WELZIJNSVARIABELEN 

Gehanteerde hypothese Na bivariate ANOVA’s In lineaire RA Welzijn 

Pesterijen OSGW Geweld Pers. 

pest 

Werkger. 

pest 

OSGW Geweld Pers. 

pest 

Werkger. 

pest 

OSGW Geweld 

Bevlogen-

heid 

Lager Lager Lager Lager Lager Lager Lager Lager Lager / / 

Job-

satisfactie 

Lager Lager Lager Lager Lager Lager Lager Lager Lager / / 

Herstel-

behoefte 

Hoger Hoger Hoger Hoger Hoger Hoger Hoger Hoger Hoger / / 

 

 

 

 



   

 -132- 

 VII. Algemeen besluit 

In dit algemene besluit beschrijven we eerst en vooral de opbouw van de kwantitatieve studie en 

overlopen we per niveau de belangrijkste resultaten. In een tweede onderdeel vertalen we de resultaten 

van de studie naar praktische richtlijnen voor de preventie van ongewenst gedrag op de werkvloer. Een 

derde onderdeel vergelijkt de resultaten van de kwantitatieve studie met deze uit de kwalitatieve fase. 

We ronden dit rapport af met enkele bemerkingen en tips voor de toekomst. 

 

1.  DE KWANTITATIEVE FASE VAN HET ONDERZOEK 

 

Het huidige rapport vormt een derde stap binnen onze zoektocht naar organisationele en 

werkgerelateerde risicofactoren voor OGGW bij Vlaamse en Brusselse ondernemingen. Via een 

vragenlijstonderzoek bij het personeel van 20 diverse organisaties wordt ditmaal statistisch getoetst 

welke factoren, die wij detecteerden in een uitgebreide literatuurstudie (fase 1) en een diepgaande 

kwalitatieve studie (fase 2), inderdaad samengaan met het slachtoffer worden van pesterijen, geweld 

en OSGW. Om richtlijnen mee te geven aan de organisaties die preventief wensen te werken aan 

dergelijk ongewenst gedrag, gaan we eveneens na welke factoren hierin de belangrijkste rol spelen. De 

vragenlijst werd beantwoord door 5062 Nederlandstalige respondenten. Hiervan is 53.1% mannelijk. 

46.9% van de respondenten zijn vrouwelijke werknemers. De vragenlijst werd door 58.7% van de 

respondenten schriftelijk ingevuld. Bij 41.3% gebeurde dit electronisch. 

 

Na de datacollectie gingen we na welke vragen of ‘items’ uit de vragenlijst naar eenzelfde 

onderliggend construct verwezen. Dit deden we aan de hand van een principale componentenanalyse 

met varimax-rotatie. Items die op eenzelfde construct laadden, werden gecombineerd tot één 

‘meetschaal’. Elke meetschaal verwijst naar een bepaald ‘aspect’, zoals bijv. ‘werkdruk’ of ‘laissez-

faire leiderschap’. Daarna controleerden we de betrouwbaarheid of de α van deze aspecten: meet de 

schaal het psychologische, moeilijk te observeren aspect op een correcte wijze? Dit is het geval voor 

alle schalen of ‘aspecten’. Enkel ‘rolconflict’ (α = .62), ‘autonomie’ (α = .57), ‘toegevende 

conflicthantering’ (α = .68) en ‘power distance’ (α = .56) kennen een lagere betrouwbaarheid. Naast de 

meetschalen bevatte de vragenlijst eveneens categorische metingen. Hier moesten de respondenten 

aangeven in welke antwoordcategorie zij thuishoren. Voorbeelden van zulke categorische metingen 

zijn ‘het opleidingsniveau’ of ‘de functie’. Ook deze categorische metingen worden beschouwd als 

‘aspecten’. Om op een overzichtelijke wijze op zoek te gaan naar de ‘ware’ risicofactoren voor 

OGGW, ontwikkelden we op basis van fase 1 en 2 maar liefst 41 onderzoekshypothesen over de 

demografische, taak-, team- en organisationele aspecten uit de vragenlijst. Deze vulden we aan met 3 

extra hypothesen over mogelijke gevolgen van ongewenst gedrag. 
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Wat betreft de prevalentie van ongewenst gedrag op het werk blijken pesterijen zowel volgens de 

objectieve37 als de subjectieve38 meting de meest voorkomende vorm van OGGW. Dit geldt vooral 

voor werkgerelateerde pesterijen. Geweld op het werk is volgens beide meetmethoden de minst 

voorkomende variant. De slachtoffers worden (of werden) in de meeste gevallen ongewenst benaderd 

door hun collega’s. Op de tweede plaats komt de leidinggevende. Enkel wat betreft geweld op het 

werk zijn de daders meestal ‘derden’. Dit is vooral het geval bij jobs waar men beroepsmatig in 

contact komt met mentaal gestoorde of agressieve burgers. 

 

Op het niveau van de demografische aspecten tonen de bivariate analyses een samenhang van 

minstens één van de vier vormen van OGGW met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, burgelijke staat, 

al dan niet kinderen hebben, functie, positie, ploegenwerk, anciënniteit en contracttype. Om te 

controleren voor mogelijke verbanden tussen deze aspecten (bijv. iemand met een hogere opleiding 

bekleedt veelal een hogere positie) introduceerden we deze variabelen in een lineaire regressie-analyse 

met als afhankelijke variabele telkens één van de vier vormen van OGGW. Op die manier komen een 

lagere opleiding en arbeider zijn naar voren als demografische risicofactoren voor persoonlijke 

pesterijen. Demografische risicofactoren voor werkgerelateerde pesterijen blijken man zijn, arbeider 

zijn en een hogere anciënniteit hebben. Het hogere slachtofferschap bij mannelijke werknemers en 

werknemers met een hogere anciënniteit is in strijd met onze hypothesen. Zoals echter zijdelings 

gesuggereerd werd in onze kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 2004b) kan dit ook een 

gevolg zijn van een grotere tolerantie van dergelijk pestgedrag bij de àndere subgroepen. Zo 

illustreerden tal van citaten bij de 126 geïnterviewden dat werknemers met een lagere anciënniteit 

werkgerelateerde pesterijen dikwijls beschouwen als een inherent deel van hun job. Gewoon omdat zij 

de job nog niet zo goed onder de knie hebben, worden zij regelmatig het mikpunt van werkgerelateerd 

negatief gedrag. Enkelen van de geïnterviewden spraken in deze context zelfs van ‘typisch testgedrag’ 

vanwege de collega’s of de leiding. Hetzelfde geldt voor vrouwelijke werknemers: omdat vrouwen 

zich voor eenzelfde professionele waardering veel sterker moeten bewijzen dan hun mannelijke 

collega’s, zijn werkgerelateerde negatieve gedragingen in hun ogen eerder een deel van de job. 

Hierdoor zullen zij zich minder sterk verzetten tegen dergelijk gedrag en deze handelingen minder snel 

percipiëren als ware pesterijen. Verder illustreerden ook een 15-tal casussen uit de kwalitatieve fase 

dat (vaak ook oudere) werknemers met een hogere anciënniteit meer problemen hebben om hun 

gewoonten opzij te zetten voor organisationele veranderingen (bijv. herstructureringen). Door hun 

afgenomen adaptatievermogen is het voor hen moeilijk om nog optimaal te presteren in een sterk en 

                                                 
37 De objectieve meting van OGGW presenteert een lijst van verschillende negatieve en ongewenste 
gedragingen. Hiervan wordt gemeten hoe frequent een werknemer de afgelopen 6 maanden blootgesteld werd 
aan deze handelingen. 
38 De subjectieve meting gaat aan de hand van een definitie na of een werknemer zichzelf slachtoffer voelt van 
OGGW. Deze meting peilde eveneens of iemand dergelijk gedrag bij anderen observeerde. 
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dikwijls snel veranderende werkomgeving. Dit gegeven, in combinatie met de organisationele druk om 

zich toch zo snel mogelijk aan te passen aan de nieuwe werkcontext, verhoogt bij hen de perceptie dat 

zij slachtoffer zijn van werkgerelateerde pesterijen. Na controle voor de andere demografische 

aspecten vinden we vrouw zijn en werken in ploegen als risiscofactoren voor OSGW. Dat vrouwen 

meer ongewenste intimiteiten rapporteren dan mannen bevestigt opnieuw de resultaten uit vorige 

studies (zie Baillien, Neyens & De Witte, 2004a). Een opvallende risicofactor voor OSGW is dan weer 

niet samenwonen met de partner (versus geen partner hebben of samenwonen). Wanneer we de 

lineaire regressie-analyse uitvoeren per leeftijdscategorie, merken we echter op dat deze factor énkel 

bijdraagt bij 35-44 jaringen en bij 55-plussers (resp. β = 0.14*** en β = 0.21***). Dit zijn de 

leeftijdscategoriën waarin vele werknemers hun partner verliezen door hetzij een echtscheiding (35-44 

jarigen), hetzij een overlijden (55-plussers). Dit verlies maakt hen wellicht kwetsbaar. Op hun werk 

zoeken zij misschien begrip en emotionele steun bij de supervisor of een collega. Deze kan die intieme 

band foutief interpreteren en verwacht misschien meer van de relatie dan de gekwetste werknemer 

eigenlijk bedoelde. Door deze misinterpretatie wordt de gekwetste werknemer gemakkelijker 

slachtoffer van ongewenste intimiteiten. Anderzijds is het mogelijk dat àlle werknemers zonder een 

partner sneller ongewenst seksueel benaderd worden: hun zwakkere positie zonder ‘beschermende 

partner’ maakt hen immers een gemakkelijker doelwit voor gesekualiseerde opmerkingen en onreine 

bedoelingen van andere medewerkers. Werknemers die al een tijd zonder partner leven, ontwikkelden 

wellicht een efficiënte wijze om dergelijk gedrag de kiem te smoren. Werknemers die geruime tijd met 

partner leefden en er plots alleen voor staan, moeten nog de juiste strategie ontdekken om om te gaan 

met dergelijk ongewenst gedrag. In een preventief beleid tegen OSGW is het bijgevolg noodzakelijk 

om extra aandacht te schenken aan de werknemers zonder partner: daders blijken zich vooral tot hen te 

richten als risicogroep, omdat zij zich in een zwakkere positie bevinden. Werken in ploegen is de enige 

demografische risicofactor voor geweld op het werk.  

De resultaten van de kwantitatieve analyses op het demografische niveau bevestigen tenslotte onze 

stelling uit het literatuuroverzicht (Baillien et al., 2004a): demografische kenmerken dragen erg weinig 

bij tot het verklaren van het slachtofferschap van OGGW. De verklaarde variantie (R²) schommelt 

tussen 1% (OSGW) en 6% (persoonlijke pesterijen). 

 

De bivariate analyses op het taakniveau vinden een significant effect van àlle taakaspecten op 

tenminste één van de vier vormen van OGGW. Enkel wisselende werkuren (flexibiliteit) en 

veelzijdige taken (flexibiliteit) dragen nooit bij tot de voorspelling. Na het introduceren van de 13 

significante taakaspecten in een lineaire regressie-analyse, worden hoge werkdruk, veel rolconflict, 

veel jobonzekerheid, weinig vaardigheidsbenutting, weinig feedback, weinig duidelijkheid en veel 

hinder uit de infrastructuur allen bevestigd als een risicofactor voor persoonlijke én werkgerelateerde 

pesterijen. In tegenstelling tot hypothese 14 draagt zowel een hoge als lage jobcomplexiteit bij tot 



   

 -135- 

persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen. Deze bevinding is echter niet zo verwonderlijk: volgens 

de stressliteratuur (Warr, 1987) zijn zowel een hoge als een lage jobcomplexiteit potentiële bronnen 

van werkstress. Doorheen het ontwikkelen van frustraties en strains kan werkstress dan weer een 

voedingsbodem vormen voor pesterijen op het werk (zie Baillien et al., 2004b). Werknemers die 

beroepsmatig in contact komen met derden rapporteren bovendien meer persoonlijke pesterijen. Na 

controle voor de andere taakaspecten vinden we veel rolconflict en veel hinder uit de infrastructuur 

terug als risicofactoren voor OSGW. Slachtoffer worden van geweld op het werk wordt op taakniveau 

dan weer aangemoedigd door veel rolconflict, hoge jobonzekerheid en weinig autonomie. Hoewel de 

slachtoffers van geweld rapporteren dat dit geweld in de meeste gevallen gesteld wordt door derden 

(cfr. supra), blijkt het beroepsmatig in contact komen met bijv. leerlingen en patiënten op zich dus 

géén risicofactor voor geweld op het werk.  

Taakaspecten spelen vooral bij pesterijen op het werk een belangrijke rol. Zij verklaren 19% van de 

persoonlijke en maar liefst 31% van de werkgerelateerde pesterijen. Een degelijk preventiebeleid 

tegen pesterijen moet dus zeker aandacht besteden aan de jobkenmerken van de werknemers. 

Taakaspecten dragen minder bij tot geweld (R² = 0.01) en OSGW (R² = 0.03). 

 

Op team- of afdelingsniveau besluiten we uit de bivariate analyses dat àlle in de vragenlijst 

opgenomen aspecten gerelateerd zijn aan minstens één vorm van OGGW. Daarom werden alle 11 

aspecten geintroduceerd in een lineaire regressie-analyse. Na controle voor de andere taakaspecten 

worden persoonlijke én werkgerelateerde pesterijen op team- of afdelingsniveau aangemoedigd door 

veel conflict, veel forceren bij conflicten, weinig toegeven bij conflicten, weinig sociale steun vanwege 

de collega’s, een sterk sociaal-emotioneel leiderschap en weinig laissez-faire leiderschap. Verder 

blijkt eveneens de combinatie van taakgericht en sociaal-emotioneel leiderschap waarbij de score op 

ten minste één van beide dimensies laag is een risicofactor voor persoonlijke en werkgerelateerde 

pesterijen. Deze laatste bevinding is in lijn met de resultaten uit de kwalitatieve studie (Baillien et al., 

2004b). In deze studie toonden talrijke casussen aan dat een gebrek aan evenwicht tussen taakgericht 

en sociaal-emotioneel leiderschap de pesterijen aanmoedigden. Doordat de supervisor té sterk 

taakgericht was of té zeer bezig was met het welzijn van zijn ondergeschikten, konden pesterijen 

groeien en een lange tijd voortduren. OSGW gaat, na de controle voor andere team- of 

afdelingsaspecten, samen met veel conflict en weinig taakgericht leiderschap. Slachtoffer worden van 

geweld gaat hand in hand met, opnieuw, veel conflict en weinig sociale steun vanwege de collega’s. 

Toch moeten we alert zijn voor een mogelijke tautologie tussen enerzijds ‘veel conflict’ en ‘weinig 

steun van de collega’s’ en anderzijds ‘slachtoffer zijn van OGGW’: zijn we zeker dat het hierbij niet 

tweemaal om hetzelfde concept gaat? Waar is de grens tussen een conflict en ongewenst gedrag? Wat 

is het verschil tussen collega’s die ongewenst gedrag stellen en weinig steun ervaren van die 

collega’s? Om deze reden werd de regressie-analyse op het niveau van team of afdeling hernomen 



   

 -136- 

zonder de aspecten ‘conflictfrequentie’ en ‘sociale steun van de collega’s’. Wat betreft de pesterijen 

komt nu ook weinig oplossingsgericht omgaan met conflicten naar voren als een risicofactor. Veel 

forceren bij conflicten blijkt geen risicofactor meer. OSGW wordt in deze nieuwe regressie-analyse 

enkel nog voorspeld door veel vermijden bij conflicten. Geweld op het werk gaat ditmaal enkel nog 

samen met weinig oplossingsgericht omgaan met conflicten. Wanneer we dus rekening houden met 

een mogelijke tautologie wat betreft de frequentie van conflict in het team en de sociale steun van de 

collega’s, komen de verschillende conflicthanteringsstrategiën sterker naar voren als teamgerelateerde 

risicofactoren voor OGGW. 

Net als de taakaspecten blijken ook de team- of afdelingsaspecten vooral een rol te spelen bij het 

slachtofferschap van pesterijen op het werk. Zij verklaren niet minder dan 30% van de (variantie in) 

persoonlijke pesterijen en 32% van de (variantie in) werkgerelateerde pesterijen. Zonder de mogelijk 

tautologische aspecten conflictfrequentie en sociale steun van de collega’s verklaart de regressie-

analyse 20% van de persoonlijke pesterijen. Voor de werkgerelateerde pesterijen is dit 26%. Het 

verband met OSGW en geweld is opnieuw veel kleiner (R² is resp. 0.01 en 0.02 met alle aspecten en 

telkens 0.01 zonder conflictfrequentie en sociale steun vanwege de collega’s). 

 

Zoals bij de teamkenmerken tonen de bivariate analyses op het niveau van de organisatie in haar 

geheel opnieuw een significante samenhang tussen àlle aspecten en ten minste één vorm van OGGW. 

De lineaire regressie-analyse met deze organisationele aspecten vindt een relatie tussen persoonlijke 

pesterijen en een weinig mensgerichte cultuur, een hoge machtsafstand, lage procedurele 

rechtvaardigheid, weinig communicatie en weinig kennis van een beleid tegen OGGW. In lijn met de 

kwalitatieve studie (Baillien et al., 2004a) komt opnieuw een combinatie van een taak- versus 

mensgerichte cultuur waarbij de organisatie laag scoort op minstens één van beide dimensies naar 

voren als een risicofactor. Indien er een organisatieverandering plaatsvond, gaat ook een slechte 

omgang met deze verandering (bijv. de werknemers niet goed op de hoogte brengen van de aard en de 

evolutie van de verandering, een sterke interferentie met de uitvoering van de job, een oneerlijke 

behandeling tijdens en na de verandering) samen met meer persoonlijke pesterijen. In tegenstelling tot 

onze verwachtingen zijn het niet de grote, maar de middengrote organisaties die meer persoonlijke 

pesterijen kennen. Verder draagt niet een vrouwelijk, maar een mannelijk overwicht bij tot het 

slachtofferschap van persoonlijke pesterijen. Een regressie-analyse voor mannen en vrouwen apart 

vindt bovendien enkel bij mannen een significant β-gewicht (β = 0.10***): enkel bij de mannelijke 

respondenten is er een samenhang tussen een mannelijk overwicht binnen de organisatie en het 

slachtoffer worden van persoonlijke pesterijen. Deze opvallende risicofactor voor persoonlijke 

pesterijen kan verklaard worden door het geslacht van de daders. In de literatuurstudie (Baillien et al., 

2004a) beschreven we immers dat vrouwen evenzeer door mannen als door andere vrouwen gepest 

worden. Mannen worden in de meeste gevallen gepest door een mannelijke dader. Indien er meer 
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mannen dan vrouwen binnen de organisatie werken, zal dit voor mannelijke werknemers dus de kans 

verhogen dat zij slachtoffer worden van pesterijen. Een vrouwelijk overwicht zal bij een mannelijke 

werknemer daarentegen de kans niet verhogen dat hij een slachtoffer wordt van pesterijen. Voor 

vrouwelijke werkneemsters maakt de richting van dit overwicht niet uit: zij worden immers zowel 

door mannen als door vrouwen gepest. Nemen we nu beide geslachten samen, vergroot een mannelijk 

overwicht bij de gemiddelde werknemer (man óf vrouw) de kans op persoonlijke pesterijen. 

Werkgerelateerde pesterijen gaan, na controle voor de andere organisationele aspecten, hand in hand 

met dezelfde factoren als de persoonlijke pesterijen. Ditmaal spelen de organisatiegrootte en de 

geslachtsratio echter geen rol. In tegenstelling tot de persoonlijke pesterijen vinden we nu wel een 

significant effect van een lage taakgerichte cultuur en het plaatsvinden van een 

organisatieverandering. Opnieuw blijkt ook de slechte omgang met de organisatieverandering(en) 

een risicofactor voor de pesterijen. OSGW worden op het organisationele niveau verklaard door een 

lage procedurele rechtvaardigheid. Indien er organisatieveranderingen plaatsvonden, hangt ook een 

slechte omgang met de organisatieverandering(en) samen met meer OSGW. Slachtoffers van geweld 

rapporteren ten slotte een lage mensgerichte cultuur en weinig kennis van een beleid tegen OGGW. In 

tegenstelling tot onze verwachtingen gaat niet een sterke, maar een sterke én lage formalisering samen 

met meer geweld. Dit werd in de kwantitatieve studie (Baillien et al., 2004b) ook enkele malen 

hypothetisch aangehaald door vooral directieleden. Niet alleen teveel regels, maar ook een gebrek aan 

regels stimuleren fysiek en verbaal geweld. 

Ook de organisationele factoren spelen hoofdzakelijk een rol bij het slachtofferschap van pesterijen op 

het werk. In de lineaire regressie-analyses verklaren de door ons opgenomen organisationele factoren 

19% van de (variantie in) persoonlijke pesterijen. Voor werkgerelateerde pesterijen is dit zelfs 32%. 

Het verband tussen organisationele aspecten en OSGW of geweld is opnieuw veel kleiner. De 

organisationele factoren uit de huidige studie verklaren immers slechts 1% van de ongewenste 

intimiteiten op het werk. Voor geweld is dit een kleine 2% verklaarde variantie. 

 

Buiten de doelstellingen van de huidige studie onderzochten we ook het verband tussen OGGW en 

enkele welzijnsvariabelen, nl. ‘bevlogenheid’, ‘jobsatisfactie’ en ‘herstelbehoefte’. De bivariate 

analyses tonen aan dat alle vormen van OGGW samengaan met een lagere bevlogenheid, een lagere 

jobsatisfactie en een hogere herstelbehoefte. Uit de lineaire regressie-analyse besluiten we dat veeleer 

de persoonlijke en vooral de werkgerelateerde pesterijen een negatief effect hebben op het welzijn van 

het personeel.  

 
2. DE RISICOFACTOREN: HOE VOORKOMEN WE NU  PESTERIJEN, GEWELD EN OSGW? 

  
Aan welke van bovenstaande risicofactoren dient een organisatie nu het meest urgent te werken in 

haar strijd tegen OGGW? Om een antwoord te geven op deze vraag voerden we per vorm van 
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ongewenst gedrag een globale lineaire regressie-analyse uit. In deze regressie-analyse introduceerden 

we telkens àlle demografische, taak-, team/afdelings- en organisationele factoren die voor deze 

bepaalde vorm van OGGW significant bleken in de regressie-analyse per niveau (nl. demografisch, 

taak, team/afdeling en organisatie). Standaard namen we de demografische aspecten ‘geslacht’, 

‘opleiding’, ‘functie’ en ‘anciënniteit’ op. Zo controleerden we eveneens voor de samenhang tussen 

deze achtergrondkenmerken en kenmerken van de job, het team en de organisatie (voor een overzicht 

van deze samenhangen: zie Tabel 35). 

 

De globale lineaire regressie-analyse per vorm van OGGW als AV toont aan dat vooral pesterijen 

voortvloeien uit kenmerken van de werkomgeving (zie Tabel 36). Zo verklaart de globale analyse 

38% van de persoonlijke en bijna de helft (47%!) van de werkgerelateerde pesterijen. OSGW en 

geweld op het werk blijken ook nu moeilijker beïnvloedbaar door te werken aan taak-, team/afdelings- 

en organisationele kenmerken. De globale analyse verklaart in dit geval slechts 2% van het OSGW. 

Van geweld op het werk wordt , over alle niveaus heen, een kleine 4% verklaard. Dit bevestigt onze 

bevindingen van het literatuuroverzicht en de vooral kwalitatieve studie (Baillien, Neyens & De Witte, 

2004a; 2004b). Telkens werden er meer organisationele en werkgerelateerde kenmerken gerelateerd 

aan pestgedragingen dan aan geweld en OSGW. 

 

Persoonlijke pesterijen op het werk worden in de globale regressie-analyse verklaard door 2 

demografische aspecten, 4 taakaspecten, 4 teamkenmerken en 3 organisationele factoren. Om dergelijk 

gedrag op het werk tegen te gaan, kan best de sociale steun vanwege de collega’s gestimuleerd worden 

binnen de organisatie. Ook blijkt een daling in de frequentie van het conflict en het rolconflict sterk bij 

te dragen aan een werkomgeving zonder persoonlijke pesterijen. Met betrekking tot werkgerelateerde 

pesterijen dragen in de globale regressie-analyse 2 demografische aspecten, 5 taakfactoren, 4 

teamkenmerken en 4 organisationele kenmerken bij tot de voorspelling van het slachtofferschap. Een 

gericht beleid tegen werkgerelateerde pesterijen moet in eerste instantie het rolconflict aanpakken. 

Vervolgens lijkt ook het stimuleren van de sociale steun onder de collega’s, een mensgerichte 

organisatiecultuur en procedurele rechtvaardigheid zulke pesterijen tegen te gaan. Risicofactoren 

voor beide vormen van pesterijen zijn een hoge jobonzekerheid, een hoge conflictfrequentie in het 

team of de afdeling, een sterk toegevende conflicthantering, weinig sociale steun vanwege de 

collega’s en een gebrek aan evenwicht tussen een mens- en taakgerichte cultuur. Door te werken aan 

deze aspecten worden persoonlijke en werkgerelateerde pesterijen tegelijk preventief opgevangen. 

Ook de opleiding speelt een rol bij zowel persoonlijke als werkgerelateerde pesterijen. Voor 

persoonlijke pesterijen is een lage opleiding de risicofactor. Personeelsleden met een lagere opleiding 

worden m.a.w. gemakkelijker slachtoffers van roddels en directe of indirecte persoonlijke aanvallen 

van andere medewerkers. Werkgerelateerde pesterijen blijken dan weer meer op te treden bij 
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medewerkers met een hoge opleiding. Hogere opgeleiden ervaren dus eerder pesterijen doorheen het 

belemmeren van een goede uitvoering van de job39.  

Ook in deze globale analyses moeten we alert zijn voor een mogelijke tautologie tussen OGGW en ‘de 

conflictfrequentie’ enerzijds en ‘sociale steun van de collega’s’ anderzijds (cfr. supra). De globale 

regressie-analyse zonder de potentiële tautologiën bevestigt het niet te verwaarlozen verband van 

persoonlijke én werkgerelateerde pesterijen met een hoog rolconflict. Verder komt nu ook een sterk 

forcerende conflicthantering naar voren als werkpunt voor beide pesterijen. 

 

Ongewenste intimiteiten worden in de globale analyse voorspeld door 2 demografische kenmerken, 1 

taakkenmerk en 2 teamaspecten. Voor geweld is dit 1 demografisch aspect, 1 taakaspect, 1 teamaspect 

en 1 organisationeel aspect. De bijdrage van de significante factoren uit de regressie-analyse is echter 

erg klein (β < 0.10, zie Tabel 36 en ook Tabel 37). Hierdoor is het niet zo eenvoudig om 

beleidsaanbevelingen formuleren m.b.t risicofactoren op het niveau van de taak, het team of de 

afdeling en de organisatie. Wel merken we dat àlle vormen van ongewenst gedrag, ook OSGW en 

geweld, sterk samenhangen met een hoog rolconflict en een hoge frequentie van conflict binnen het 

team en de afdeling. Door in een gericht preventiebeleid te werken aan deze twee risicofactoren, zou 

bijgevolg ook de prevalentie van OSGW en geweld (lichtjes) dalen. Verder blijken seksuele 

intimiteiten dé vorm van OGGW bij uitstek die beïnvloed wordt door het geslacht van de werknemer. 

Een beleid tegen OSGW moet m.a.w. steeds specifieke maatregelen uitwerken voor de vrouwelijke 

werknemers, die een sterke risicogroep vormen voor dergelijk gedrag.  

 

3. VERGELIJKING MET DE KWALITATIEVE BEVINDINGEN 

 

Wanneer we deze resultaten vergelijken met de bevindingen uit de kwalitatieve studie (Baillien, 

Neyens & De Witte, 2004a), dan valt meteen een verschil inzake het belang van de organisationele 

kenmerken in het oog. De geïnterviewden in de kwalitatieve fase brachten het ongewenste gedrag 

aanzienlijk vaker in verband met organisationele aspecten dan met taakkenmerken. De globale 

kwantitatieve analyses wijzen echter op een relatief sterkere bijdrage van bepaalde taakaspecten in de 

voorspelling van OGGW. Zo krijgt het nauwelijks in de interviews vernoemde ‘rolconflict’ 

kwantitatief een belangrijke rol toegekend als risicofactor voor het slachtofferschap van ongewenst 

gedrag. Wellicht werden in de kwalitatieve studie dergelijke taakaspecten minder gerelateerd aan het 

OGGW omdat zij ook minder duidelijk of zichtbaar zijn voor de (breder beleidsgeoriënteerde) experts. 

 

                                                 
39 Diepere analyses m.b.t het daderschap suggereren dat dit een logisch gevolg kan zijn van door wie de 
personeelsleden gepest worden. Zo blijken lagere opgeleiden veeleer het slachtoffer van pesterijen door hun 
collega’s, waar hoger opgeleiden eerder slachtoffer worden van pesterijen door hun leidinggevende. Toch dient 
een zekere voorzichtigheid bij deze interpretatie: zoals reeds aangegeven in het rapport beantwoordden weinig 
slachtoffers de vraag naar de dader van het ongewenst gedrag (cfr. supra).  
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Op taakniveau werden in het kwalitatieve onderzoek pesterijen het meest gerelateerd aan een hoge 

werkdruk, gebrek aan transparantie, een hoge jobcomplexiteit, een hoge jobonzekerheid en gebrek aan 

sociale controle omwille van de infrastructuur. De regressie-analyse op het taakniveau bevestigt dit 

grotendeels. Wel gaat niet alleen een hoge, maar ook lage jobcomplexiteit samen met meer pesterijen. 

Bovendien blijkt niet het gebrek aan sociale controle uit de infrastructuur, maar de hinder die men 

ervaart uit de infrastructuur samen te gaan met een hoger slachtofferschap van pesterijen. De 

geïnterviewden beschouwden een gebrek aan sociale controle omwille van de infrastructuur en contact 

met derden als de belangrijkste taakgerelateerde risicofactoren voor OSGW. Dit wordt in de 

kwantitatieve studie echter niet bevestigd. Geweld op het werk zou volgens de geïnterviewden dan 

weer volgen uit contact met derden, hinder uit de infrastructuur en een hoge werkdruk. Ook dit wordt 

niet bevestigd. Volgens de kwantitatieve studie dragen eerder een hoog rolconflict, hoge 

jobonzekerheid en weinig autonomie bij tot het slachtofferschap van geweld. 

 

Op team- en organisatieniveau wordt kwantitatief de grootste bijdrage geleverd door de factoren 

‘conflictfrequentie’, ‘conflicthanteringsstrategie’ en ‘sociale steun van de collega’s’. De 

geïnterviewden uit de kwalitatieve studie zagen echter sterkere risicofactoren in de organisatiecultuur, 

het leiderschap, de communicatie en de hiërarchie. Toch slaan zij de bal niet helemaal mis. Om 

beleidsmatig te werken aan aspecten zoals rolconflict, de conflictfrequentie, de 

conflicthanteringsstrategie en de onderlinge sociale steun, is het inderdaad nodig om deze aspecten op 

een coherentie wijze te integreren in de organisatiecultuur. Zo houdt het verlagen van het rolconflict 

en de conflicten binnen het team, evenals het verhogen van de onderlinge sociale steun, dikwijls in dat 

men binnen de organisatie een sterkere menslievendheid en mensgerichtheid gaat promoten. Een 

uiting hiervan is bijv. een betere, duidelijkere en misschien ook gemoedelijkere communicatie naar het 

personeel. Ook het verkleinen van de hiërarchische niveaus kan bijdragen tot een sterkere 

mensgerichtheid. De leidinggevende is dé spilfiguur bij uitstek bij deze cultuuraanpassing: hij of zij 

moet deze evolutie naar een grotere mensgerichtheid overbrengen naar zijn ondergeschikten door zelf 

het goede voorbeeld te geven en op een juiste wijze om te gaan met vragen en problemen. Hoewel de 

organisationele aspecten uit de interviews dus kwantitatief geen risicofactoren voor OGGW blijken, 

fungeren zij wel als basis om te werken aan de échte risicofactoren. 

 
4.  HET ONDERZOEK: BEPERKINGEN EN TIPS VOOR DE TOEKOMST 

 

Hoewel we in het huidige rapport steeds spreken over ‘risicofactoren’ voor OGGW, moeten we toch 

opletten met zulke causale uitspraken over demografische, taak-, team/afdelings- en organisationele 

aspecten. Deze kwantitatieve studie werd immers uitgevoerd in een cross-sectioneel design, waarbij 

we op één bepaald tijdstip (nl. eind 2004 – begin 2005) peilden naar de relatie tussen organisationele 

en werkgerelateerde aspecten en pesterijen, geweld en OSGW. We weten dus niet of de aspecten die 
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een sterk verband vertonen met OGGW nu oorzaken dan wel gevolgen zijn van dergelijk gedrag. Zo 

kan een hoge jobonzekerheid een oorzaak zijn van het slachtofferschap van OSGW. Tegelijk zou deze 

perceptie van een hoge jobonzekerheid ook net kunnen volgen uit dergelijke ongewenste intimiteiten, 

omwille van angst voor ontslag indien het slachtoffer in opstand komt tegen het gedrag. 

 

Verder is het niet steeds duidelijk wat werknemers nu echt aanvoelen als ongewenst gedrag op het 

werk. Hierdoor kregen we in de kwantitatieve studie te maken met het probleem van mogelijke 

tautologiën. Zo duidden we de conflictfrequentie binnen het team en de sociale steun van collega’s aan 

als twee aspecten die voor de respondenten wel eens hetzelfde kunnen zijn als pesterijen, geweld of 

OSGW. Hetzelfde probleem kan zich echter ook stellen bij andere concepten. Kan een forcerende 

conflicthantering niet gepercipieerd worden als gepest worden door de persoon die weigert van zijn 

standpunten af te wijken? Is een hoog rolconflict waarbij een werknemer vanuit allerlei hoeken 

tegenstrijdige opdrachten krijgt niet gelijk te stellen aan pesterijen of zelfs OSGW? 

 

Een oplossing voor beide problemen ligt in de uitbreiding van het huidige onderzoeksproject naar 

longitudinaal design. Door op meerdere (bijv. 2) tijdstippen onze vragenlijst af te nemen, kan 

onderzocht worden of de aspecten op tijdstip 1 (anno 2005) bijdragen tot de voorspelling van het 

ongewenste gedrag op tijdstip 2 (bijv. 2006). Op die manier kunnen we wel degelijk uitspraken doen 

over een causaal verband tussen een factor en geweld, pesterijen en OSGW. Verder biedt een 

longitudinaal eveneens een oplossing voor het probleem rond mogelijke tautologiën en kan nagegaan 

worden of bijv. een hoge conflictfrequentie het OGGW nu werkelijk voorafgaan (en dus risicofactoren 

zijn) of enkel op tijdstip 2 een sterke stijging kennen (en dus een tautologisch verband hebben met 

ongewenst gedrag). 
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 Bijlagen 

 



      

 

 



      

 

Bijlage 1:  

De vragenlijst en verdeling van de respons per item. 
 

 
Lees deze instructies aandachtig alvorens de vragenlijst in te vullen. 

 
Beste deelnemer/deelneemster, 
 
Deze vragenlijst maakt deel uit van een Belgisch onderzoek naar de beleving van het werk en de sociale relaties 

binnen de arbeidsplaats en gebeurt in opdracht van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en het Europees 

Sociaal Fonds. U, als werknemer, bent onze belangrijkste bron van informatie voor deze studie: alleen u kan 

ervoor zorgen dat dit onderzoek slaagt en dat de resultaten ook werkelijk de realiteit weerspiegelen. Het 

beantwoorden van de vragen neemt ongeveer een 30-tal minuten in beslag.  

 

Uw deelname aan dit onderzoek is uitermate belangrijk! 

 

Let wel: de vragenlijst is zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde bedrukt. Alle vragen hebben betrekking 

op uw job in DEZE organisatie (de organisatie die de vragenlijsten uitdeelde). Er zijn geen ’goede’ of ’foute’ 

antwoorden: het is uw mening die telt. U kruist het passende antwoord aan op volgende wijze:  

 

Voorbeelden: 

 

1.   U bent... 
1. � vrouw 
2. � man 

 

2. In welke mate gaat u akkoord met 
onderstaande uitspraak? 

Helemaal    
niet      

akkoord 

Niet 
akkoord 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

1. Ik ben gelukkig met mijn werk.  1 2 3 4 5 

 

We willen sterk benadrukken dat uw deelname aan dit onderzoek geheel anoniem is: alle gegevens worden 

vertrouwelijk behandeld en informatie over individuele antwoorden wordt niet doorgegeven aan derden. Indien u 

vragen of opmerkingen heeft bij deze vragenlijst of indien u meer informatie wenst over de studie, aarzel dan 

niet om ons te contacteren: 

 

Prof. Dr. Hans De Witte 

Elfi Baillien 

Inge Neyens 

Onderzoeksgroep Stress, Gezondheid en Welzijn  

Tiensestraat 102 

3000 Leuven 

Tel. 016/ 32.50.83 of mail naar Elfi.Baillien@psy.kuleuven.ac.be 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 



      

 

Deel 1: Uw job en uw arbeidscontract. 
 
De volgende vragen hebben betrekking op uw job en contract binnen de organisatie waarin u werkt. Vul alle 
vragen in.  

 
1. Waar zou u uw huidige job of functie plaatsen?     

 
Hou alleen rekening met de concrete taken en verantwoordelijkheden die u opneemt in deze organisatie (en 
niet met uw eigen opleidingsniveau).  
 

1. � Ongeschoolde arbeid(st)er 8.5%   
 (bijv. machine operator/operatrice, productie-arbeid(st)er, D-niveau,…) 

2. � Geschoolde arbeid(st)er of ploegbaas/bazin 10.2%   
 (bijv. elektricien, monteur, lasser, C-niveau…) 

3. � Uitvoerend of administratief bediende 19.5% 
 (bijv. typist(e), secretaresse, telefonist(e), winkelbediende, D-niveau klerk,…) 

4. � Midden-niveau bediende of leidinggevende van bedienden 33.9% 
 (bijv.  computer programmeur, leerkracht, vertegenwoordig(st)er, C-niveau of B-niveau,…) 

5. � Hoger bediende, lager kader of middenkader  18.6% 
 (bijv.  zaakvoerder, winkelier(ster), verkoopsleider, kantoorverantwoordelijke, ingenieur,  

  docent(e), B-niveau…) 
6. � Hoger kader of directie  9.4% 

 (bijv. afdelingshoofd, senior manager, schoolhoofd, A-niveau,…) 
 

2. Geeft u leiding aan andere werknemers?   
 

1. � Nee  75.4% 

2. � Ja, aan minder dan 10 werknemers 17.0% 

3. � Ja, aan 10 of meer werknemers  7.6% 

 
3. U werkt…     

1. � Voltijds  82.0% 

2. � Deeltijds: ___%  18.0% 

 
4. Wanneer werkt u? Duid het juiste vakje aan (meerdere antwoorden mogelijk).  
 
 

 
 
 
 
 
 
5.  Werkt u in ploegen?    
 

1. � Ja  15.6%    
2. � Nee  84.4%        

 
6. Hoe lang werkt u al voor deze organisatie?    
 

_____ jaar (indien minder dan een jaar: __ maanden of__dagen) 
 

Aantal jaren dienst percentage 

< 1 jaar 6.70% 

1-5 jaar 29% 

6-15 jaar  25.20% 

16-25 jaar 20% 

> 25 jaar 19.10% 

 Nooit  Soms  Vaak Altijd 
1. overdag 0.7% 2.7% 12.0% 84.7% 

2. ‘s avonds 29.9% 43.7% 22.3% 4.2% 

3. ‘s nachts 67.8% 20.8% 7.8% 3.6% 

4. in het weekend 37.6% 40.2% 17.8% 4.4% 



      

 

7.   Welk soort contract heeft u?    
 

1. � Vast werk (contract van onbepaalde duur, statutair ambtenaar, contractueel ambtenaar, …)
 90.9% 

2. � Tijdelijk werk (contract van bepaalde duur, vervangingscontract, interimcontract, leercontract, …) 
 9.1% 



      

 

 

Deel 2: Kenmerken van uw huidige job. 
 

Graag zouden wij ook enkele vragen stellen over de specifieke inhoud en kenmerken van de job die u uitvoert 
binnen deze organisatie. Hoewel sommige vragen op het eerste zicht erg op elkaar lijken, zitten er toch steeds 
nuanceverschillen tussen die voor ons erg belangrijk zijn. Daarom willen wij u vragen om toch steeds alle vragen 
in te vullen. 

8.   Beantwoord onderstaande vragen.  
Nooit Soms Vaak Altijd 

1. Moet u erg snel werken? 
2.9% 50.5% 38.1% 8.6% 

2. Weet u precies wat anderen op uw werk van u verwachten? 1.4% 13.7% 48.1% 36.8% 

3. Krijgt u voldoende informatie over het resultaat van uw werk? 8.9% 38.9% 39.0% 13.3% 

4. Vraagt uw werk veel concentratie? 0.7% 16.5% 46.0% 36.8% 

5. Is uw werk gevarieerd? 3.2% 21.6% 46.4% 28.9% 

6. Heeft u vrijheid bij het uitvoeren van uw werkzaamheden? 3.5% 20.9% 53.6% 22.0% 

7. Krijgt u tegenstrijdige opdrachten? 35.7% 57.1% 6.5% 0.7% 

8. Moet u erg precies werken? 0.8% 12.4% 37.9% 48.9% 

9. Moet u uw werk op een andere manier doen dan u zelf zou willen? 21.4% 65.8% 11.4% 1.5% 

10. Moet u extra hard werken om iets af te krijgen? 8.9% 65.2% 22.3% 3.6% 

11. Vraagt uw werk een eigen inbreng? 5.2% 27.8% 43.6% 23.4% 

12.  Weet u precies waarvoor u wel, en waarvoor u niet verantwoordelijk  
bent? 

2.2% 13.5% 44.2% 40.1% 

 

9.   Beantwoord de volgende vragen.  
Nooit Soms Vaak Altijd 

1. Weet u precies hoe uw directe leiding over uw prestaties denkt? 12.9% 37.7% 39.1% 10.3% 

2. Moet u op veel dingen tegelijk letten tijdens uw werk? 1.3% 18.3% 46.7% 33.7% 

3. Heeft u veel invloed op het werktempo? 10.0% 38.1% 40.4% 11.5% 

4. Moet u werk doen wat u liever niet zou doen? 16.4% 74.4% 8.2% 1.0% 

5. Ligt duidelijk voor u vast, wat precies uw taak is?  2.3% 15.0% 48.2% 34.5% 

6. Werkt u onder tijdsdruk? 6.5% 47.8% 32.5% 13.2% 

7. Vereist uw werk dat u er steeds moet bij nadenken? 1.8% 16.2% 39.3% 42.7% 

8. Kunt u uw werk even onderbreken als u dat nodig vindt? 7.7% 45.7% 30.8% 15.7% 

9. Biedt uw werk rechtstreeks informatie over hoe goed u uw werk doet? 16.6% 47.8% 29.3% 6.4% 

10. Komt u bij de uitvoering van uw werk in contact met mensen die niet tot 

de eigen organisatie behoren? (bijv. klanten, werknemers van elders, 

cliënten, leerlingen, patiënten, …) 
10.0% 28.2% 35.9% 25.8% 

 



      

 

10. Hoe zou u uw huidige job beschrijven?
 

Nooit Soms Vaak Altijd 

1. Ondervindt u in uw werk hinder van de omgeving door bijv. warmte, 

verluchting, stof, lawaai, koude, tocht, te nauwe ruimte,… ? 
17.4% 48.2% 22.8% 11.6% 

2. De kans bestaat dat ik binnenkort mijn job verlies. 63.5% 30.0% 2.7% 3.8% 

3. Mijn werk vereist dat ik nieuwe dingen leer. 3.1% 36.6% 43.3% 17.1% 

4. Ik voel me onzeker over de toekomst van mijn job. 48.6% 39.7% 7.5% 4.3% 

5. Ik denk dat ik mijn job zal verliezen in de nabije toekomst. 69.1% 25.3% 3.3% 2.3% 

6. Mijn werk vereist een hoge mate van vakkundigheid. 4.6% 23.0% 46.7% 25.6% 

7. Ik ben er  zeker van dat ik mijn job zal kunnen behouden.  
13.9% 22.2% 30.7% 33.3% 

8. Mijn werk vereist dat ik creatief ben.  5.6% 32.7% 43.4% 18.2% 

9. Ik heb op mijn werk de gelegenheid mij verder te bekwamen. 
10.7% 38.5% 36.4% 14.4% 

 

11.   Beantwoord verder de onderstaande vragen.  
Nooit Soms Vaak Altijd 

1. Vereist uw werk dat u er voortdurend uw aandacht bij moet houden? 0.7% 11.6% 45.0% 42.7% 

2. Doet uw werk voldoende beroep op al uw vaardigheden of capaciteiten? 4.2% 31.4% 49.4% 14.9% 

3. Geeft uw directe leiding u informatie over hoe goed u uw werk doet? 17.9% 53.2% 23.5% 5.4% 

4. Moet u in uw werk veel onthouden? 
2.2% 22.1% 49.8% 25.9% 

5. Kunt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden bepalen? 4.8% 25.1% 51.2% 19.0% 

6. Weet u precies wat u van de andere mensen van uw afdeling mag   

verwachten? 
4.2% 29.8% 53.3% 

12.8% 

7. Doet u dingen die juist zijn volgens één persoon maar niet volgens andere 

personen?  
21.0% 63.8% 13.3% 

1.9% 

8. Vereist uw werk grote zorgvuldigheid? 
0.2% 9.2% 44.8% 45.8% 

9. Moet u zich haasten? 
3.4% 54.3% 34.9% 7.5% 

10. Geven uw collega’s u informatie over hoe goed u uw werk doet? 19.2% 59.4% 19.2% 2.2% 

12.   Zijn volgende aspecten van toepassing op uw werk?   
Ja Neen 

1. U werkt in een ruimte waarin anderen u tijdens de uitvoering van uw taken kunnen zien. 86.4% 13.6% 

2. Wisselende werkuren (bijv. vlottende uren, week van vier dagen, jaarlijkse herziening van 
de werktijd, …). 

59.9% 40.1% 

3. Telewerk (bijv. tele-thuiswerk, mobiel telewerk, telewerk vanuit een centrale, …). 8.7% 91.3% 

4. Rotatie van werkplaats (bijv. wisselen van werkplaats,…).  
25.5% 74.5% 

5. Veelzijdigheid van taken (bijv. vermeerdering van het aantal taken dat u uitvoert, 
vermeerdering van de kwaliteit van de taken die u uitvoert, …). 

79.4% 20.6% 



      

 

 
Deel 3: De afdeling of het team waarbinnen u werkt.   

 

In dit deel gaan we dieper in op de afdeling of het team waarbinnen u werkt. Met ‘afdeling’ of ‘team’ bedoelen 
we alle werknemers die hun job uitvoeren onder het toezicht van éénzelfde directe chef of supervisor. Er zijn 
geen juiste of foute antwoorden, het gaat enkel over uw eigen ervaring of mening. Gelieve geen enkele vraag 
onbeantwoord te laten. 
 
13.    Hoeveel mensen horen volgens de bovenstaande definitie tot uw ‘afdeling’ of ‘team’?  
 

1. � 1 tot en met 5 medewerkers 20.7%  
2. � 6 tot en met 10 medewerkers 26.1%  
3. � 11 tot en met 20 medewerkers 25.2% 
4. � Meer dan 20 medewerkers 28.0% 

 
14.    Hoe vaak is er binnen uw afdeling of team een conflict?  

 
1. �  (bijna) iedere dag  3.2% 
2. � een aantal keren per week 9.7% 
3. � een aantal keren per maand 20.5% 
4. � een aantal keren per jaar 33.1% 
5. � (bijna) nooit   33.5% 
 

15. Wat gebeurt er binnen uw afdeling of team bij 
conflicten of meningsverschillen?  

Nooit 
Zelde

n 
Soms 

Dik-
wijls 

Bijna 
altijd 

1. Ieder vecht voor een goede uitkomst voor zichzelf. 8.3% 24.6% 33.4% 23.8% 9.9% 

2. We werken een oplossing uit die ieders belangen zo goed 
mogelijk dient. 

3.5% 10.8% 27.5% 35.0% 23.3% 

3. We vermijden confrontatie als we van mening verschillen. 7.9% 23.9% 39.5% 21.2% 7.5% 

4. We passen ons aan aan de doelen en belangen van de 
anderen. 

2.4% 11.1% 48.4% 30.3% 7.8% 

5. Ieder duwt zijn eigen standpunten door. 
5.2% 31.3% 41.4% 18.4% 3.7% 

6. We komen op voor ieders doelen en belangen. 3.8% 15.4% 36.9% 33.4% 10.6% 

7. We proberen een confrontatie met de ander te voorkomen. 5.0% 18.7% 37.9% 28.3% 10.1% 

8. We geven toe aan de wensen van de anderen. 2.6% 13.8% 65.1% 15.8% 2.7% 

9. Ieder doet alles om zelf te winnen. 12.1% 35.7% 29.2% 17.6% 5.4% 

10. We onderzoeken de kwestie tot we een oplossing vinden 
waar iedereen echt tevreden mee kan zijn. 

4.4% 13.3% 27.5% 33.4% 21.5% 

 

 



      

 

 

16. Wat gebeurt er binnen uw afdeling of team bij 
conflicten of meningsverschillen?  

Nooit Zelden Soms 
Dik-
wijls 

Bijna 
altijd 

1. We omzeilen meningsverschillen waar mogelijk. 
7.5% 27.2% 38.7% 21.4% 5.2% 

2. We proberen om de anderen tegemoet te komen. 
1.8% 9.9% 46.6% 34.3% 7.4% 

3. We onderzoeken de ideeën van beide kanten om de beste 
oplossing te bedenken voor de afdeling/het team. 

2.7% 10.4% 29.4% 36.9% 20.6% 

4. We geven de anderen gelijk. 4.3% 25.2% 63.4% 6.1% 1.1% 

5. Ieder probeert winst te boeken. 6.4% 24.3% 37.2% 25.6% 6.4% 

 

17.  In welke mate gaat u akkoord met volgende 
uitspraken over uw team of afdeling? 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akko
ord 

1. Mijn collega’s helpen me om mijn werk gedaan te 
krijgen. 

8.8% 13.3% 25.7% 34.0% 18.3% 

2. Mijn collega’s hebben aandacht voor wat ik zeg. 2.3% 5.3% 23.9% 43.7% 24.8% 

3. Mijn collega’s zijn bezorgd om mijn welzijn. 
5.4% 10.0% 26.3% 36.6% 21.8% 

4. Ik voel me gewaardeerd door mijn collega’s.  
3.4% 6.0% 23.7% 41.4% 25.5% 

5. Tussen mij en mijn collega’s heerst er een prettige 
sfeer. 

2.4% 4.0% 20.4% 37.5% 35.8% 

 

18.  De supervisor of leidinggevende van jouw afdeling of 
team…   

Nooit Zelden Soms 
Dik-
wijls 

 
Altijd 

1. laat alles de vrije loop, zolang het werk beantwoordt aan 
minimale eisen. 

11.4% 23.5% 24.3% 29.1% 11.7% 

2. gaat dankbaar in op voorstellen van anderen. 
3.2% 12.5% 41.8% 36.0% 6.5% 

3. bepaalt prestatienormen voor de groepsleden. 6.2% 18.3% 33.8% 31.4% 10.2% 

4. toont zich een voorstander van het gezegde “grijp niet in als 
het niet noodzakelijk is”. 

6.5% 19.9% 32.0% 29.7% 11.8% 

5. helpt anderen om zich comfortabel te voelen in de groep. 6.8% 17.7% 32.5% 32.1% 10.9% 

6. vermijdt betrokken te raken bij belangrijke beslissingen. 28.4% 35.0% 21.5% 10.7% 4.3% 

7. zegt de groepsleden wat van hen verwacht wordt. 3.6% 11.6% 27.5% 36.8% 20.4% 

8. communiceert actief met de leden van het team of de 
afdeling. 

4.3% 14.3% 25.6% 34.6% 21.3% 

9. komt pas in actie wanneer problemen blijven aanslepen. 12.7% 29.7% 27.6% 21.3% 8.6% 

 



      

 

19.  De supervisor of leidinggevende van jouw afdeling of 
team…   Nooit Zelden Soms 

Dik-
wijls 

 
Altijd 

1. toont bezorgdheid om het persoonlijk welzijn van anderen. 4.8% 13.9% 30.2% 35.1% 16.1% 

2. voorziet een planning voor hoe het werk gedaan moet 
worden. 

6.1% 16.9% 26.7% 30.5% 19.9% 

3. komt pas in actie als het fout gaat. 14.4% 31.3% 28.1% 19.3% 6.8% 

4. is soepel bij het nemen van beslissingen. 3.2% 12.0% 36.6% 38.7% 9.5% 

5. voorziet criteria voor wat van de groep verwacht wordt. 3.8% 14.7% 33.8% 35.9% 11.7% 

6. vermijdt beslissingen te nemen. 28.0% 34.6% 23.0% 10.9% 3.4% 

7. moedigt groepsleden aan om kwaliteit te leveren. 3.9% 11.1% 24.1% 38.2% 22.7% 

8. helpt de groepsleden goed met elkaar op te schieten. 8.4% 19.2% 31.4% 28.4% 12.6% 

9. valt mij niet lastig, als ik hem/haar niet lastigval.  14.9% 22.0% 25.9% 23.8% 13.4% 

 

Deel 4: Kenmerken van de organisatie.   
 

De volgende vragen hebben te maken met uw persoonlijk aanvoelen van hoe het eraan toegaat binnen de gehele 
organisatie (bijv. het bedrijf, de instelling, …) waarin u werkt. Opnieuw gaat het om uw eigen ervaring en zijn 
er geen juiste of foute antwoorden. Vul alle vragen in.  
 

20. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken 
over de gehele organisatie? 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 

1. De werknemers zijn enthousiast over hun werk. 
6.5% 29.7% 55.7% 8.0% 

2. In deze organisatie is men nogal op zichzelf gericht en is men 
minder betrokken bij hetgeen er op de markt gebeurt. 

14.0% 39.1% 36.7% 10.2% 

3. In deze organisatie betrekt men de werknemers bij de 
beslissingen die hen aanbelangen. 

18.6% 37.9% 36.5% 7.1% 

4. In deze organisatie laat men de werknemers meestal zelf 
beslissingen nemen.  

26.2% 47.6% 24.0% 
2.2% 

5. Deze organisatie heeft weinig aandacht voor de belangen van 
de werknemers.  

19.2% 43.6% 27.7% 
9.5% 

6. Deze organisatie streeft er altijd naar de hoogste 
kwaliteitsnormen te halen.  

4.8% 17.7% 49.0% 28.5% 

7. De leidinggevenden hebben veel begrip voor de problemen van 
de werknemers. 

13.0% 33.1% 44.2% 9.6% 

8. Wanneer een prestatiebeoordeling door een leidinggevende 
niet overeenkomt met de verwachtingen van de ondergeschikten, 
kunnen de medewerkers dat open bespreken met hem/haar. 

9.5% 23.5% 50.6% 

 

16.4% 

 



      

 

21. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken 
over uw organisatie? 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akkoor
d 

1. Het is hier extreem belangrijk om de regels te volgen. 3.5% 21.5% 53.0% 22.1% 

2. Er wordt weinig aandacht besteed aan manieren om 
klantenservice te verbeteren. 

27.6% 45.5% 21.8% 5.1% 

3. Kwaliteit wordt hier zeer ernstig genomen. 3.6% 16.3% 44.7% 35.4% 

4. De organisatie laat haar werknemers vrij om werkgerelateerde 
beslissingen te nemen zonder dat daarvoor toestemming moet 
worden gevraagd. 

16.4% 40.9% 37.6% 5.2% 

5. Het is niet nodig om de formele procedures en regels te volgen 
als het werk zo beter verloopt.  

29.3% 44.1% 22.6% 4.0% 

6. Leidinggevenden tonen dat zij vertrouwen hebben in hun 
ondergeschikten. 

8.3% 21.1% 55.1% 15.5% 

7. Er worden dingen veranderd zonder te spreken met de mensen 
die erin betrokken zijn. 

8.6% 32.2% 38.3% 20.9% 

8. Deze organisatie probeert zorg te dragen voor zijn 
ondergeschikten. 

7.9% 25.6% 54.0% 12.5% 

9. De leidinggevenden zijn hier vriendelijk en gemakkelijk te 
benaderen. 

7.6% 20.5% 51.7% 20.2% 

 

22. In welke mate gaat u akkoord met de volgende 
uitspraken over uw organisatie? 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 

1. Wie weinig doet, wordt hier niet op de vingers getikt. 
14.4% 28.9% 37.6% 19.1% 

2. Om het werk goed te doen, is het vaak nodig om geen 
rekening te houden met de hiërarchie. 

17.2% 43.9% 31.3% 7.6% 

3. De werknemers geloven dat het succes van de organisatie  
afhangt van de geleverde kwaliteit. 

3.6% 18.5% 55.9% 22.1% 

4. Leidinggevenden controleren het werk van hun 
ondergeschikten nauwkeurig.  

8.1% 36.4% 43.1% 12.5% 

5. Alles moet gedaan worden volgens het boekje. 
4.2% 26.5% 49.3% 20.0% 

6. Deze organisatie is bekommerd om haar werknemers. 
10.0% 27.1% 49.9% 13.0% 

7. De werknemers hebben geen inspraak in beslissingen die hun 
werk aanbelangen. 

9.4% 47.1% 32.4% 11.1% 

8. De werknemers zijn bereid om een speciale inspanning te 
leveren om hun werk goed te doen. 

1.9% 13.7% 64.9% 
19.6% 

9. In deze organisatie volgt men het werk te nauwkeurig op. 
10.1% 54.4% 27.8% 7.7% 

10. De behoeften van de klanten worden hier niet als een 
‘topprioriteit’ beschouwd. 

28.1% 41.1% 24.2% 
6.7% 

11. Men kan erop vertrouwen dat de leidinggevenden hun 

ondergeschikten goed begeleiden. 
8.9% 33.0% 47.6% 

10.6% 

12. Deze organisatie probeert eerlijk te zijn in haar acties 
tegenover de werknemers. 

8.9% 24.4% 53.1% 
13.7% 



      

 

 

23. In welke mate gaat u akkoord met de volgende uitspraken 
over uw organisatie? 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 

1. De werknemers mogen een kritische houding hebben ten 
opzichte van hun leidinggevenden. 

10.6% 33.6% 48.4% 7.4% 

2. Procedures hoeven hier niet strikt te worden gevolgd. 30.2% 50.5% 17.3% 2.0% 

3. De organisatie speelt traag in op de behoeften van de klant. 18.8% 39.9% 33.2% 8.0% 

4. Het is belangrijk om zaken eerst te bespreken met de baas 
alvorens een beslissing te nemen. 

2.1% 14.7% 57.7% 25.5% 

5. De werknemers willen altijd zo goed mogelijk presteren. 2.8% 20.0% 58.2% 19.1% 

6. Deze organisatie heeft geen sterke reputatie voor 
topkwaliteitsproducten. 

26.7% 41.5% 25.2% 6.5% 

7. De werknemers spannen zich niet meer in dan strikt 
noodzakelijk. 

18.0% 43.2% 30.6% 8.2% 

8. De leidinggevenden tonen begrip voor de mensen die voor hen 
werken. 

6.5% 24.5% 55.4% 13.6% 

9. Werknemers mogen hier de regels overtreden. 39.8% 44.2% 13.5% 2.5% 

10. De werknemers hebben het gevoel dat beslissingen vaak over 
hun hoofd worden genomen. 

4.9% 25.3% 47.3% 22.6% 

11. Deze organisatie zoekt voortdurend naar nieuwe kansen op de 
markt.  

8.6% 32.0% 42.9% 16.5% 

 
24. Vonden er de laatste jaren veranderingen plaats binnen deze organisatie?  
 

1. � Ja     84.7% 

2. � Neen (ga verder naar vraag 28) 15.3% 

 

  
 
26. Hoe zou u de huidige situatie binnen uw organisatie beschrijven? Mijn organisatie…    

 

1. � staat aan het begin van een reeks veranderingen.   14.5% 

2. � zit midden in een veranderingsproces.     59.9% 

3. � is bezig een periode van veranderingen af te sluiten.  16.9% 

4. � bevindt zich in een rustige periode zonder veel veranderingen. 8.6% 

25.   Om welke veranderingen ging het?   
Ja Neen 

1. Een fusie. 40.4% 59.6% 

2. Eén of meerdere herstructureringen. 78.0% 22.0% 

3. Afvloeiing van een (groot) deel van het personeel. 29.6% 70.4% 

4. Veranderingen aan de top.   
77.9% 22.1% 

5. Verbouwingswerken. 50.5% 49.5% 

6. Andere: nl. __________________________________________________________________    14.1% 



      

 

27. Geef aan in welke mate u het eens bent met de 
volgende uitspraken over veranderingen die zich 
de laatste tijd hebben voorgedaan in de organisatie.  

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 

1. Deze veranderingen vorm(d)en een zware belasting 
voor de werknemers.  

6.7% 14.1% 29.3% 31.5% 18.4% 

2. Het is/was mij niet duidelijk waar ik informatie 
over de organisationele verandering kan/kon vinden.. 

16.0% 30.2% 27.7% 18.4% 7.8% 

3. Ik ben/was op tijd geïnformeerd over wat er 
gaat/ging gebeuren. 

8.9% 18.5% 30.0% 30.4% 12.4% 

4. De werknemers worden/werden tijdens de 
veranderingen op een eerlijke wijze behandeld. 

9.0% 15.1% 32.9% 33.4% 9.7% 

5. Ik vind/vond dat de lasten van het 
veranderingsproces rechtvaardig verdeeld zijn/waren 
over alle werknemers. 

10.7% 19.9% 32.7% 28.9% 7.8% 

6. Voor mij was het onduidelijk wat er gaat/ging 
gebeuren en welke gevolgen dit met zich 
meebracht/zal meebrengen. 

11.8% 23.1% 30.2% 23.4% 11.5% 

 

28.  Denk aan de wijze waarop men binnen deze 
organisatie selecteert, evalueert en promoveert. In 
welke mate gaat u akkoord met volgende 
uitspraken? 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Eerder 
akkoord 

Akkoord 

1. De regels en procedures worden consequent 
toegepast. 

10.1% 16.6% 28.7% 33.4% 11.2% 

2. De beslissingen van de leiding zijn gebaseerd op zo 
volledig en zorgvuldig mogelijk verzamelde 
informatie. 

9.2% 18.7% 29.6% 32.3% 10.2% 

3. Besluiten over een promotie, een selectie of een 
evaluatie worden duidelijk uitgelegd aan de 
betrokkenen. 

12.8% 21.2% 26.2% 29.1% 

10.9% 

4. Personeelsleden worden voordat een besluit wordt 
genomen, in de gelegenheid gesteld hun mening 
kenbaar te maken. 

16.0% 24.8% 29.1% 22.7% 7.4% 

5. Men trekt zich weinig aan van de belangen en 
zorgen van het personeel. 

13.0% 31.2% 30.5% 16.2% 
9.2% 

6. De leiding gaat eerlijk en ethisch met het personeel 
om. 

9.3% 15.7% 34.5% 30.1% 10.3% 

 

29. Beantwoord onderstaande vragen. 
 

Nooit Soms Vaak Altijd 

1. Hoort u voldoende over de gang van zaken in het bedrijf? 
6.4% 49.4% 36.6% 7.6% 

2. Wordt u van de belangrijke dingen in het bedrijf goed op de hoogte 
gehouden? 

7.4% 46.2% 36.0% 10.4% 

3. Is de manier waarop de besluitvorming loopt in uw bedrijf duidelijk? 
10.1% 54.4% 29.1% 6.4% 

4. Is het duidelijk bij wie u binnen de organisatie moet zijn voor bepaalde 
problemen? 

4.5% 33.6% 43.4% 18.6% 



      

 

Deel 5: Sociale relaties: pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
In dit gedeelte gaan wij dieper in op de sociale relaties zoals u ze ervaart op het werk. Gelieve geen enkele vraag 
over te slaan.  

30. Hoe vaak werden tijdens de laatste 6 maanden tegenover 
u de volgende negatieve gedragingen op het werk gesteld?  Nooit 

Af en 
toe 

Maande
-lijks 

Weke-
lijks 

 
Dage-
lijks 

1. Iemand houdt informatie achter die u nodig hebt en maakt 
daardoor uw werk moeilijker. 

55.7% 36.2% 3.4% 3.3% 1.5% 

2. Beledigende en spottende grapjes. 
60.4% 32.4% 2.5% 2.9% 1.8% 

3. U wordt bedreigd met fysiek geweld. 
95.9% 3.3% 0.3% 0.4% 0.2% 

4. Men geeft u werk onder uw niveau. 58.6% 32.6% 2.5% 3.1% 3.2% 

5. Men neemt u uw werk af of men ontneemt u uw 
bevoegdheden. 

77.6% 18.7% 1.4% 1.1% 1.2% 

6. U wordt seksueel benaderd/aangevallen. 97.7% 1.9% 0.1% 0.1% 0.2% 

7. Roddels over u. 42.0% 48.0% 3.4% 4.0% 2.6% 

8. Uitgesloten worden uit groepsactiviteiten, uitgesloten worden 
door de collega ‘s. 

81.5% 15.6% 1.0% 1.0% 0.8% 

9. Herhaalde opmerkingen over uw privé-leven en over uzelf. 
71.7% 23.8% 1.4% 2.1% 1.0% 

10. U wordt fysiek aangevallen of mishandeld. 98.2% 1.4% 0.1% 0.2% 0.1% 

11. Beledigingen. 77.9% 19.0% 0.9% 1.3% 0.9% 

 

31. Hoe vaak werden tijdens de laatste 6 maanden op het werk 
tegenover u de volgende negatieve gedragingen gesteld?  

Nooit 
 

Af en 
toe 

Maande
-lijks 

Weke
-lijks 

 
Dage-
lijks 

1. Opmerkingen of signalen om u erop te wijzen uw werk op te 
geven. 

90.3% 7.9% 0.8% 0.6% 0.4% 

2. Herhaalde opmerkingen over uw vergissingen. 74.4% 23.5% 1.0% 0.9% 0.2% 

3. Uw vragen of uw pogingen om een gesprek te beginnen, worden 
beantwoord met stilte of vijandigheid. 

76.3% 19.7% 1.8% 1.5% 0.6% 

4. Uw werk en uw inspanningen worden niet naar waarde geschat. 
42.4% 45.3% 4.6% 4.0% 3.8% 

5. Men slaat geen acht op uw standpunten. 43.6% 46.1% 4.3% 3.5% 2.6% 

6. Men haalt met u grappen uit en bezorgt u "onaangename" 
verrassingen. 

87.4% 11.1% 0.8% 0.3% 0.3% 

7. U wordt seksueel lastiggevallen (met gebaren of woorden). 97.0% 2.4% 0.2% 0.3% 0.1% 

8. Geen respect voor uw rechten en voor uw mening omwille van 
uw leeftijd. 

82.4% 14.9% 1.1% 0.8% 0.9% 

9. Misbruik van uw werk voor privé-doeleinden. 
93.9% 5.1% 0.5% 0.2% 0.3% 

10. Negatieve reacties van anderen omdat u te hard werkt. 
71.9% 23.6% 1.9% 1.7% 1.0% 

11. U wordt uitgescholden of men richt beledigende gebaren tot u. 
92.3% 6.7% 0.4% 0.4% 0.3% 



      

 

 
32. Om over ‘pesten’ te kunnen spreken, moet een werknemer herhaaldelijk en gedurende een langere 

periode negatief behandeld worden op het werk. Volgende negatieve gedragingen zijn mogelijke 
voorbeelden: het belemmeren van communicatiemogelijkheden (bijv. roepen en tieren, toegang tot 
informatie weigeren, ...), sociale relaties op het werk doen verslechteren (bijv. zwijgen of weggaan 
wanneer deze persoon binnenkomt, …), de persoonlijke reputatie bekladden (bijv. roddelen, 
openbaar belachelijk maken, …), het uitoefenen van het werk bemoeilijken (bijv. geen of teveel werk 
geven, beroepsfouten verzinnen, …) of de gezondheid belasten (bijv. gevaarlijk werk laten uitvoeren, 
…). Door dit gedrag komt de gepeste in een zwakkere positie terecht en kan deze zich steeds moeilijker 
verdedigen. We spreken NIET over pesten wanneer het om een éénmalige gebeurtenis gaat of als 
mensen die elkaar gewaagd zijn een conflict uitvechten.  

 

a. Geef op basis van de bovenstaande definitie 
aan of u… 

Nee Ja, 
maar 
zelde

n 

Ja, 
af 
en 
toe 

Ja, 
verschillende 

keren per 
week 

Ja, 
bijna 

dagelijk
s 

1. gedurende de laatste 6 maanden werd gepest op 
het werk.  

88.4% 6.0% 3.8% 0.9% 0.9% 

2. gedurende de laatste 6 maanden zag of hoorde 
dat iemand anders van uw team gepest werd. 

75.8% 13.9% 7.6% 1.7% 1.0% 

 

b. Indien u 2, 3, 4 of 5 omcirkelde: beantwoord 
onderstaande vragen (meerder antwoorden 
mogelijk). Indien u 1 omcirkelde: ga verder 
naar vraag 33. 

Collega
(’s) 

Leiding-
gevende 

Onder-
geschikte(n) 

Klanten, 
leerlingen, 
patiënten 

1. Door wie werd uzelf gepest?  6.5% 4.1% 0.8% 0.7% 

2. Door wie werd de persoon uit uw team gepest? 16.8% 7.1% 1.2% 1.2% 

 

33. We definiëren ongewenst seksueel gedrag op het werk als woorden, gebaren of aanrakingen van 
seksuele aard of met een seksuele betekenis, die als onprettig of zelfs vernederend ervaren worden 
door de persoon tot wie ze gericht zijn.  

a. Geef op basis van de bovenstaande definitie 
aan of u… 

Nee Ja, 
maar 

zelden 

Ja, 
af 
en 
toe 

Ja, 
verschillende 

keren per 
week 

Ja, 
bijna 

dagelijk
s 

1. gedurende de laatste 6 maanden slachtoffer 
was van ongewenst seksueel gedrag op het werk.  

98.3% 1.1% 0.5% 0.1% 0.0% 

2. gedurende de laatste 6 maanden zag of hoorde 
dat iemand anders van uw team slachtoffer was 
van ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

96.2% 2.6% 0.9% 0.1% 

 

0.2% 

 

b. Indien u 2, 3, 4 of 5 omcirkelde: beantwoord 
onderstaande vragen (meerder antwoorden 
mogelijk). Indien u 1 omcirkelde: ga verder 
naar vraag 34. 

Collega
(’s) 

Leiding-
gevende 

Onder-
geschikte(n) 

Klanten, 
leerlingen, 
patiënten 

1. Door wie werd uzelf ongewenst seksueel 
benaderd?  

1.1% 0.4% 0.1% 0.1% 

2. Door wie werd de persoon uit uw team 
ongewenst seksueel benaderd? 

2.2% 1.0% 0.3% 0.2% 

 



      

 

34. We definiëren geweld op het werk als elke gebeurtenis waarbij een werknemer psychologisch of fysiek 
wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van zijn of haar werk. Deze 
gebeurtenis moet niet noodzakelijk meerdere keren optreden. 

 

a. Geef op basis van de bovenstaande definitie 
aan of u… 

Nee Ja, 
maar 
zelde

n 

Ja, 
af 
en 
toe 

Ja, 
verschillende 

keren per 
week 

Ja, 
bijna 

dagelijks 

1. gedurende de laatste 6 maanden slachtoffer was 
van geweld op het werk.  

95.1% 2.7% 1.6% 0.4% 0.2% 

2. gedurende de laatste 6 maanden zag of hoorde 
dat iemand van uw team slachtoffer was van 
geweld op het werk. 

92.4% 4.3% 2.5% 0.8% 0.1% 

 

b. Indien u 2, 3, 4 of 5 omcirkelde: beantwoord 
onderstaande vragen (meerder antwoorden 
mogelijk). Indien u 1 omcirkelde: ga verder naar 
vraag 35. 

Collega
(’s) 

Leiding-
gevende 

Onder-
geschikte(n) 

Klanten, 
leerlingen, 
patiënten 

1. Door wie werd u lastiggevallen, bedreigd of 
aangevallen?  

1.6% 1.5% 0.3% 1.8% 

2. Door wie werd de persoon uit uw team 
lastiggevallen, bedreigd of aangevallen? 

3.0% 2.3% 0.4% 2.6% 

 
 

35. Volgende uitspraken hebben te maken met de houding van de organisatie 
waarin u werkt tegenover geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk. Zijn deze uitspraken volgens u correct?  

Ja Nee 

Ik 
weet 
het 
niet 

1.Binnen deze organisatie hechten ze veel belang aan het vermijden of bestrijden van 
pesterijen. 

57.2% 10.4% 32.4% 

2. Binnen deze organisatie hechten ze veel belang aan het vermijden of bestrijden 
van geweld. 

65.3% 6.1% 28.6% 

3. Binnen deze organisatie hechten ze veel belang aan het vermijden of bestrijden 
van ongewenst seksueel gedrag.  

63.8% 5.3% 31.0% 

4. De werknemers weten waar ze terecht kunnen wanneer ze geconfronteerd worden 
met pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk.  

71.1% 7.7% 20.6% 

5. In deze organisatie werden goede maatregelen getroffen om geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk tegen te gaan, of stop te zetten. 

45.2% 10.1% 44.7% 

6. Er worden maatregelen getroffen om geweld van derden (bijv. klanten, cliënten, 
werknemers van andere organisaties, leerlingen, …) tegen te gaan of op te lossen. 

44.2% 9.4% 46.4% 

7. Deze organisatie slaagt er goed in om geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag te voorkomen. 

50.7% 7.1% 42.2% 

 



      

 

Deel 6: Beleving van het werk. 
 

Deze reeks vragen gaan over hoe u deze job binnen deze organisatie ervaart. Er zijn ook nu geen juiste of foute 
antwoorden. Gelieve geen enkele vraag over te slaan.  

36. In welke mate gaat u akkoord met de 
volgende uitspraken?  

Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 
akkoor

d 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

1. Om echt iets te bereiken, ben je vooral 
afhankelijk van geluk. 

9.6% 33.8% 43.1% 10.1% 3.3% 

2. Aan de meeste dingen die je in het leven 
overkomen, kan je eigenlijk maar weinig 
veranderen. 

6.7% 38.5% 41.5% 11.0% 2.3% 

3. De meeste slechte dingen in je leven 
overkomen je zonder dat je daar veel aan kunt 
doen. 

4.7% 31.4% 46.9% 14.5% 2.5% 

4. Om een beter bestaan te krijgen, moet je 
vooral geluk hebben. 

5.3% 35.2% 44.3% 12.6% 2.7% 

5. Hoe sterk je je ook inspant, vaak word je 
waarde niet erkend. 

5.0% 31.6% 38.4% 20.3% 4.8% 

6. Met mensen zoals ik houdt men in deze 
samenleving geen rekening. 

16.3% 50.7% 24.8% 6.4% 1.9% 

7. Ik ben niet gelukkig met mijn werk. 34.2% 41.7% 18.5% 3.9% 1.7% 

8. Mijn werk verveelt me dikwijls. 28.3% 47.5% 17.9% 4.9% 1.5% 

9. Ik ben meestal enthousiast over mijn werk. 1.6% 6.2% 24.3% 51.0% 16.9% 

10. Ik vind plezier in mijn job. 1.9% 5.5% 27.1% 47.3% 18.3% 

 

37. In welke mate gaat u akkoord met deze 
uitspraken?  

Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 
akkoord 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

1. Ik vind het moeilijk om me te ontspannen op 
het einde van de werkdag. 

15.9% 42.9% 24.6% 13.8% 2.8% 

2. Als ik mijn werk verlaat, blijf ik me zorgen 
maken over werkproblemen. 

12.5% 31.7% 36.3% 16.0% 3.5% 

3. Ik kom meestal pas op een tweede vrije dag 
tot rust. 

19.7% 45.4% 15.2% 15.4% 4.3% 

4. Het kost mij moeite om me na het werk in 
mijn vrije uren te concentreren. 

20.2% 49.8% 17.6% 10.1% 2.3% 

5. Ik kan mijn werk heel gemakkelijk van me 
afzetten. 

5.8% 18.1% 32.9% 32.2% 11.1% 

6. Het komt vaak voor dat ik tijdens het laatste 
deel van de werkdag door vermoeidheid niet 
meer toekom aan andere bezigheden. 

10.3% 42.6% 29.4% 13.9% 3.8% 



      

 

38. In welke mate gaat u akkoord met deze 
uitspraken?  

Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 
akkoord 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Akkoord 
Helemaal 
akkoord 

1. Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel 
van de werkdag door vermoeidheid mijn werk 
niet meer zo goed kan doen. 

11.1% 48.7% 27.7% 10.9% 1.6% 

2. Mijn baan maakt dat ik me aan het eind van 
een werkdag nogal uitgeput voel. 

7.8% 36.8% 36.5% 15.4% 3.6% 

3. Het kost mij over het algemeen meer dan een 
uur voordat ik helemaal hersteld ben na mijn 
werk. 

12.4% 45.8% 23.1% 14.8% 3.9% 

4. Ik maak me, als ik vrij ben, vaak zorgen over 
mijn werk. 

15.8% 45.0% 26.5% 10.8% 2.0% 

 

 
39. De volgende uitspraken gaan 
over de manier waarop u uw 
werk beleeft en hoe u zich daarbij 
voelt. Wilt u aangeven hoe vaak 
iedere uitspraak op u van 
toepassing is door steeds het best 
passende getal te omcirkelen?  

Nooit Een 
paar 
keer 

per jaar 
of 

minder 

Eens 
per 

maand 
of 

minder 

Een 
paar 
keer 
per 

maand 

Eens 
per 

week 

Een 
paar 
keer 
per 

week 

Elke dag 

1. Op mijn werk bruis ik van 
energie. 

2.3% 2.1% 3.0% 8.6% 11.3% 47.1% 25.6% 

2. Ik vind het werk dat ik doe nuttig 
en zinvol. 

1.5% 1.7% 2.3% 5.7% 7.9% 30.4% 50.6% 

3. Als ik aan het werk ben, dan 
vliegt de tijd voorbij. 

1.4% 0.7% 1.4% 3.1% 7.3% 31.8% 54.3% 

4. Als ik werk, voel ik me fit en 
sterk. 

3.1% 1.5% 2.6% 6.4% 11.9% 43.7% 30.8% 

5. Ik ben enthousiast over mijn 
baan. 

2.8% 2.5% 3.8% 7.1% 11.0% 33.6% 39.3% 

6. Als ik werk, vergeet ik alle 
andere dingen om me heen. 

11.9% 2.7% 3.6% 6.8% 13.2% 35.4% 26.5% 

7. Mijn werk inspireert mij. 7.3% 4.2% 5.7% 11.3% 14.6% 31.2% 25.9% 

8. Als ik ’s morgens opsta, heb ik 
zin om aan het werk te gaan. 

5.7% 2.9% 4.2% 8.6% 11.4% 39.1% 28.1% 

9. Wanneer ik heel intensief aan het 
werk ben, voel ik mij gelukkig. 

3.5% 2.7% 3.9% 7.7% 13.3% 36.9% 32.0% 

10. Ik ben trots op het werk dat ik 
doe. 

3.0% 3.0% 3.7% 7.3% 11.5% 28.8% 42.6% 

11. Ik ga helemaal op in mijn werk. 3.8% 3.0% 4.6% 8.4% 12.8% 34.9% 32.4% 

12. Als ik aan het werk ben, dan 
kan ik heel lang doorgaan. 

2.5% 2.5% 4.6% 8.8% 14.6% 37.8% 29.2% 

13. Mijn werk is voor mij een 
uitdaging. 

5.9% 4.5% 5.1% 10.4% 13.4% 28.6% 32.1% 

14. Mijn werk brengt mij in 
vervoering. 

17.1% 6.7% 8.7% 13.7% 14.2% 24.8% 14.7% 

15. Op mijn werk beschik ik over 
een grote geestelijke veerkracht. 

6.2% 4.0% 5.6% 11.9% 15.3% 33.2% 23.7% 



      

 

 
Deel 7: Achtergrondkenmerken.  

 
 

40. Wat is uw geslacht?   
 

1. � Man        53.1%   

2. � Vrouw     46.9% 
 
41. Wat is uw geboortejaar?   

   19___ 

  
leeftijd percentage 

< 25 6,90% 

25-34 27,80% 

35-44 27,90% 

45-54 29,80% 

> 55 7,60% 

 
 
42. Wat is uw hoogste behaalde diploma?    
 

1. �  Geen         1.5% 

2. � Lager onderwijs       2.8% 
3. � Lager secundair onderwijs      14.1% 

4. � Hoger secundair onderwijs      32.0% 

5. � Hoger, niet-universitair onderwijs 27.7% 

6. � Universitair onderwijs       20.2% 
7. � Andere: ________________        1.7% 
 

43.  U heeft…     
 

1. � Geen partner     14.2% 

2. � Een partner waarmee u samenwoont  77.5% 

3. � Een partner waarmee u niet samenwoont 8.4% 

 
44.  Heeft u kinderen?  
 

1. � Ja  64.7% 

2. � Nee  35.3% 

 



      

 

45. Persoonlijke code 

Als u het goedvindt, dan laten we u in de toekomst graag opnieuw een vragenlijst invullen die ons een beeld 
geeft over hoe bepaalde kenmerken (zoals bijv. sociale relaties op het werk) evolueren. Wij willen u vragen om 
op basis van onderstaande elementen een persoonlijke code samen te stellen. Bij een volgende meting vragen wij 
u dit opnieuw zodat u uw code opnieuw kunt samenstellen. Het is dus niet nodig om deze code te bewaren.  
 
Deze code is enkel door u gekend. Vermits wij niet kunnen nagaan welke code bij welke persoon hoort, brengt 
deze code de anonimiteit en vertrouwelijkheid van uw antwoorden niet in gedrang. Bovendien wordt deze code 
enkel gebruikt voor puur wetenschappelijk onderzoek en heeft ze niets te maken met de onderneming waarin u 
werkt.  
 
De code bestaat uit volgende gegevens: 

 
1. Geef de eerste en de laatste letter van uw geboorteplaats (bv. Mechelen => M N): ....   .... 
 
2.    Geef de eerste en laatste letter van de familienaam van uw moeder (bv. Van Ighem =>V M): ....   .... 
     
3. Geef het tweede en het laatste cijfer van de postcode van de stad of gemeente waar je nu woont (bv. 

 3640 => 60): … … 
 
4. Geef de eerste en laatste letter van de officiële voornaam van uw vader (bv. Emiel => EL): ....   .... 

 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Kijkt u even na of u alle vragen ingevuld heeft? 

 



      

 



      

 

Bijlage 2:  

De opgenomen aspecten in de vragenlijst en hun meting. 
 

Niveau Risicofactor Schaal  # items 

Geslacht Vragenlijst Over de Beleving van Arbeid , 
Psycones (Rigotti et al., 2003) 

1 

Samenwonend of niet Zelf opgesteld 1 

Kinderen of niet Zelf opgesteld 1 

Leeftijdscategorie Vragenlijst Over de Beleving van Arbeid , 
Psycones (Rigotti et al., 2003) 

1 

Diploma Vragenlijst Over de Beleving van Arbeid , 
Psycones (Rigotti et al., 2003) 

1 

Functie Vragenlijst Over de Beleving van Arbeid , 
Psycones (Rigotti et al., 2003) 

1 

Positie Vragenlijst Over de Beleving van Arbeid , 
Psycones (Rigotti et al., 2003) 

1 

Werkregime Zelf opgesteld 1 

Werktijd Zelf opgesteld  1 

Ploegenwerk Zelf opgesteld 1 

Anciënniteit Vragenlijst Over de Beleving van Arbeid , 
Psycones (Rigotti et al., 2003) 

1 

Demografisch 

Type contract Vragenlijst Over de Beleving van Arbeid , 
Psycones (Rigotti et al., 2003) 

1 

Werkdruk VBBA (van Veldhoven & Meyman, 1994) 4 

Jobonzekerheid (De Witte, 2000) 4 

Jobcomplexiteit VBBA (van Veldhoven & Meyman, 1994) 7 

Autonomie VBBA (van Veldhoven & Meyman, 1994) 4 

Onduidelijkheid VBBA (van Veldhoven & Meyman, 1994) 5 

Rolconflict VBBA (van Veldhoven & Meyman, 1994) 4 

Afwisseling VBBA (van Veldhoven & Meyman, 1994) 3 

Informatie VBBA (van Veldhoven & Meyman, 1994) 4 

Contact met derden Zelf opgesteld 1 

Hinder uit de infrastructuur Zelf opgesteld 1 

Sociale controle Zelf opgesteld 1 

Taakaspecten 

Flexibiliteit Zelf opgesteld 4 

Teamgrootte Zelf opgesteld 1 

Frequentie conflict Zelf opgesteld 1 

Conflicthantering 
- probleemoplossen 
- vermijden 
- forceren 
- toegeven 

Dutch aangepast voor teamcontext  
(Van De Vliert, 1997)  

15 
4 
3 
4 
4 

Sociale steun van collega’s Vragenlijst over de Beleving van de 
Arbeid, Psycones vertaald naar teamcontext 
(Rigotti et al., 2003) + 1 item VBBA (van 
Veldhoven & Meyman, 1994) 

5 

Teamaspecten 

Leiderschapsstijl 
- taakgericht 
- sociaal-emotioneel 
- laissez-faire 

 
- Style Questionnaire  
       (Northouse, 2004) 
- Style Questionnaire  
        (Northouse, 2004) 
- MLQ  
       (Den Hartog, Muijen & Koopman, 1994) 

18 
5 
 

6 
 

7 

Organisatiecultuur 
- Welzijn 
- Performantie 

Organisational Climate Measure  
(Patterson et al., unpublished manuscript) 

32 
18 
14 

Formalisering Organisational Climate Measure  
(Patterson et al., unpublished manuscript) 

5 

Organisatie- 
aspecten 

Power Distance Organisational Climate Measure  
(Patterson et al., unpublished manuscript) 

3 



      

 

Veranderingen  
- aard 
- positie in proces 
- belasting 
- communicatie 
 
- rechtvaardigheid 
- onduidelijkheden 

 
- Zelf opgesteld 
- Vercamst (2003) 
- Boen et al. (2002) 
- Boen et al. (2002) + Vercamst (2003) 
 
- Boen et al. (2002)  
- Vercamst (2003) 

7 
1 
1 
1 
2 
 

2 
1 

Procedurele rechtvaardigheid Procedurele rechtvaardigheid 
(Altena & Van Yperen, 1998) 

6 

Communicatie VBBA (van Veldhoven & Meyman, 1994) 4 

Pesterijen 
- objectief 

werkgerelateerd 
slachtoffer 

- objectief 
persoonsgerelateerd 
slachtoffer 

- subjectief slachtoffer 
- subjectief observator 

NAQ 
(Einarsen & Raknes., 1997; Notelaers et al., 
2005) 

19 
8 
 

9 
 
 

1 
1 

Geweld 
- objectief slachtoffer 
- subjectief slachtoffer 
- subjectief observator 

 
- LIPT (Zapf et al., 1996) 
- NAQ (Einarsen & Raknes., 1997; 

Notelaers et al., 2005) 
- NAQ (Einarsen & Raknes., 1997; 

Notelaers et al., 2005) 

4 
2 
1 
1 

OSGW 
- objectief slachtoffer 
- subjectief slachtoffer 
- subjectief observator 

 
- LIPT (Zpaf et al., 1996)  
- NAQ (Einarsen & Raknes., 1997; 

Notelaers et al., 2005) 
- NAQ (Einarsen & Raknes., 1997; 

Notelaers et al., 2005) 

4 
2 
1 
1 

OGGW 

Beleid Zelf opgesteld 6 

Welzijnsvariabelen Bevlogenheid (Schaufeli & Baker, 2001) 15 

 Jobsatisfactie Vragenlijst Over de Beleving van Arbeid , 
Psycones (Rigotti et al., 2003) 

10 

 Piekeren VBBA (van Veldhoven & Meyman, 1994) 7 

 Herstelbehoefte VBBA (van Veldhoven & Meyman, 1994) 3 

 



      

 

 


