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VRAGENLIJST 

Enquête over deeltijds 

werk 
 

 

 

 

 

 

 

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen heeft ons gevraagd om een onderzoek uit 

te voeren naar het vrijwillige of onvrijwillige karakter van deeltijds werk, meer bepaald in sterk 

vervrouwelijkte sectoren. 

We zouden u dankbaar zijn als u deze anonieme vragenlijst zou willen beantwoorden. Uw 

antwoorden zullen ons helpen om een beeld te krijgen van de bestaande situatie en bijdragen aan 

het debat over mogelijke oplossingen. 

Na het invullen van deze vragenlijst, kan u deze indienen bij uw vakbondsafgevaardigde  

vóór de 31 october 2019. 

 

Als u de vragenlijst liever op het internet invult, dan kan u deze terugvinden op het volgende adres:  

https://enquetetempspartiel.limequery.com/587814?lang=nl 

https://enquetetempspartiel.limequery.com/587814?lang=nl
https://enquetetempspartiel.limequery.com/587814?lang=nl
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Om de vragen te beantwoorden, vinkt u het overeenkomstige vakje aan met een kruisje  of vult 

een antwoord in op de stippellijn.  

Allereerst willen we graag uw persoonlijke en professionele situatie kennen 

1. In welke regio woont u? □ Wallonië 

□ Vlaanderen 

□ Brussel 

2. In welke regio werkt u? 
(Er zijn meerdere redenen mogelijk) 

□ Wallonië 

□ Vlaanderen 

□ Brussel 

3. Hoe lang bent uw onderweg naar uw 
werk ? (Heen en terug) 

 

…………………………………………………………………….. 

4. Welke transportmiddelen gebruikt 
u? 
(Er zijn meerdere redenen mogelijk) 

□ auto 

□ openbaar vervoer 

□ te voet 

□ fiets 

□ andere : ………………………………………………………….. 

5. Hoe oud bent u? .......... jaar 

6. Bent u ... □ een man 

□ een vrouw 

7. Wat is uw studieniveau?  □ Geen enkel diploma 

□ Basisonderwijs 

□ Lager middelbaar 

□ Hoger middelbaar 

□ Hoger onderwijs (universiteit, hogeschool) 

□ buitenlands diploma 

□ Andere, verduidelijk:  

…………………………………………………………………….. 

8. Wat is uw gezinssituatie? □ Alleenstaand 
□ Samenwonende 
□ Met afhankelijke persoon (kind of ouder) 
□ Andere :  ………………………………………………………… 

9. Naast uw werk hebt u ook 
(Er zijn meerdere redenen mogelijk) 

□ een baan bij een andere werkgever 
□ van een inkomen uit een zelfstandig hoofd- of 
bijberoep 
□ een inkomensgarantie-uitkering (IGU) 
□ een invaliditeitsuitkering 
□ een OCMW-uitkering 
□ andere: …………………………………………………………………. 
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De volgende vragen gaan over uw baan 

10. U werkt in   □ de handelssector 
□ de schoonmaaksector 
□ de social profitsector  
□ de financiële sector 

11. Wat is de naam van het bedrijf waarvoor 
u werkt ? 

 

12. Uw betrekking is … □ Een contract van onbepaalde duur 
□ Een contract van bepaalde duur 
□ Een interimcontract 
□ Een vervangingscontract 
□ Een studentenjob 
□ Andere…………………………………………………………… 

13. Wat is uw functie (of salarisschaal 
niveau) ? 

       

   …………………………………………………………………….. 

14. Hoe lang werk je al in dit bedrijf?          …………………………………………………………………….. 

15. Hoe lang werk je al in dit sector?          …………………………………………………………………….. 

16. Wat is uw statuut? □ Arbeider 

□ Bediende 

□ Kaderlid  

17. Op uw werkplek zijn de personen met 
dezelfde functie als u 

 

□ Hoofdzakelijk mannen 
□ Hoofdzakelijk vrouwen 
□ Ongeveer evenveel mannen als vrouwen  
□ Niemand heeft dezelfde functie als ik  

 

De volgende vragen gaan over de werkuren 

18. Hoeveel bedraagt de normale wekelijkse 
arbeidsduur van een voltijdse werknemer 
in uw bedrijf? 

 
……… uren per week. 

 
19. Wat is uw wekelijks aantal contractuele 

(werk)uren? 

 
……… uren per week. 

20. Wat is, gezien uw gezinssituatie, het ideale 
aantal uren dat u per week zou werken? 

 

21. Hoeveel dagen werkt uw per week ? ………………………………….. 

 
22. Heb je een tijdskrediet ? 

 
□ Nee 
□ Ja 
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Nooit of 
zelden 

Af en toe Regelmatig Altijd of 
bijna altijd 

23. Werkt u soms extra uren? □ □ □ □ 

24. Worden deze overuren 
geregistreerd ? 

□ □ □ □ 

25. Zijn deze overuren het onderwerp 
van een bijvoegsel bij het 
contract ? 

□ □ □ □ 

 

26. Waarom werkt u overuren? 
(Er zijn meerdere redenen mogelijk)  

Om ze te kunnen compenseren met loon  □ 
Om ze te kunnen compenseren met vrije dagen □ 
Om een afwezigheid op te vullen □ 
Om mijn werk te kunnen afmaken □ 
Voor mijn promotiekansen □ 
Omdat het wordt opgelegd door de hiërarchie □ 
Ter compensatie van de niet eerder gepresteerde uren   □ 

 

27. U werkt : 
 
  Ja Nee 

Elke dag hetzelfde aantal uren □ □ 
Elke week hetzelfde aantal dagen □ □ 
Hetzelfde aantal uren per week □ □ 
Volgens een vast uurrooster □ □ 
Met een wisselend uurrooster □ □ 
Met een “service coupé” □ □ 

 
28. Kunt u uw werkuren voor deze week aangeven? 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

       

 
 

29. Kunt u uw werkuren voor de volgende week aangeven? 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

       

 
 

 
30. Is uw uurrooster een speciaal geval in uw 

bedrijf? 

□ Ja. We zijn maar met een paar mensen met 
hetzelfde type uurrooster 
□ Neen. De meeste van mijn collega’s hebben 
hetzelfde type uurrooster 
□ Neen. Iedereen werkt met dit type uurrooster  
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31. Hoe ver van tevoren kent u uw planning? 

 
………………………………………………………………………….. 

32. Kent u uw uurrooster vroeg genoeg om u 
ernaar te kunnen organiseren? 

□ Nee 
□ Ja 

33. Kan uw uurrooster op het laatste moment 
nog veranderen?  
 

□ Nee 

□ Ja, een paar dagen op voorhand 

□ Ja, de dag ervoor 

□ Ja, op de dag  

  
34. Hebt u de mogelijkheid om zelf uw 

uurrooster te wijzigen? 
 

□ Neen, en dat is niet nodig  
□ Neen, maar ik zou het wel graag kunnen  
□ Ja, maar heel beperkt 
□ Ja, geen enkel probleem 
 

35. Moet u soms van wacht zijn? 
(Er zijn meerdere redenen mogelijk) 

□ Neen 
□ Ja, officiële wachtdiensten, …………. keer per 
maand 
□ Ja, opgelegde wachtdiensten,…………. keer per 
maand 

36. In hoeverre bent u het eens bent met de volgende uitspraken? 
 

 Helemaal 
oneens 

Veeleer 
oneens 

Veeleer 
eens 

Helemaal 
eens 

Er is niet genoeg tijd om kwaliteitsvol te werken  □ □ □ □ 
Het werk is altijd dringend □ □ □ □ 
Het werkritme is verenigbaar met het respect 
voor de gezondheid van de werknemers 

□ □ □ □ 

Er is geen tijd om nieuwe dingen te leren □ □ □ □ 
 

In het volgende luik gaat het over waarom u deeltijds werkt en over uw tevredenheid met uw huidige 
situatie 

37. Hebt u, in de onderneming waar u 
momenteel werkt, altijd deeltijds gewerkt? 

□ Ja 
□ Neen 

38. Wat zijn de redenen waarom u deeltijds 
werkt? 
(Er zijn meerdere redenen mogelijk) 

□ U vindt geen voltijdse baan 
□ De baan was alleen beschikbaar op deeltijdse 
basis 
□ Om uw andere deeltijdse baan aan te vullen 
□ Om met een opleiding te combineren 
□ Om gezondheidsredenen 
□ vanwege onaangename arbeidsomstandigheden 
(werksfeer of -omstandigheden, stress, 
intimidatie, ...) 
□ U zorgt voor uw kinderen of voor afhankelijke 
personen 
□ Om andere persoonlijke of familiale redenen 
□ U wilt geen voltijdse baan 
□ Na een vernieuwde werkorganisatie 
□ Na een functiewijziging 
□ Andere redenen: ……………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 
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39. Heeft u in uw sector de mogelijkheid om 
een voltijdse baan te vinden? 

□ Ja, maar het is moeilijk 
□ Ja, gemakkelijk 
□ Neen 

40. Wenst u uw contractuele werkuren te 
verhogen? 

□ Ja, ik wil graag een voltijdse job 
□ Ja ik wil graag een deeltijdse job van………. uren 
per week  
□ Nee. Ik ben met mijn werkduur tevreden. 
□ Nee. Ik wil graag mijn werkduur verkorten. 

  

  
41. Wat zijn de redenen die u belemmeren uw 

werktijd te verlengen? 
□ De economische situatie van uw bedrijf staat dit 
niet toe 
□ De hiërarchie is er tegen 
□ De werklast zou te hoog zijn 
□ De werklast is geconcentreerd op bepaalde uren 
□ De werkuren zouden me niet bevallen 
□ Het is alleen mogelijk om de arbeidstijd te 
verlengen door overuren te presteren 
□ Uw heeft en onderbroken uurroosters 
□ Ik heb een andere deeltijdse baan  
□ Om persoonlijke reden (familie, gezondheid, …) 
□ Omdat een hoger salaris je meer belasting zou 
doen betalen of je bepaalde sociale rechten zou 
mislopen. 
□ Niet van toepassing 
□ Andere redenen: …………………………………….………… 

42. Op een schaal van 1 tot 10, laat uw baan u 
toe om werk en privéleven te combineren? 

 
1    2   3   4    5   6   7    8   9   10 
□   □   □   □   □   □   □   □   □   □ 

 

43. Hebt u opmerkingen of suggesties over uw deeltijds werk, in het bijzonder op het vrijwillige of 
onvrijwillige karakter ? 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


