
Belgische ouders uit op betere combinatie van werk en gezin 

• 89 % wil graag meer tijd voor het gezin

• 82 % voelt zich vaak gehaast om taken rond te krijgen

• 77 % vindt externe hulp in huishouden onmisbaar

• 38 % is niet tevreden over huidige combinatie  werk-privé

• 38 % liet al een promotie of contract liggen voor gezin

• 27 % is al van job veranderd voor meer tijd voor kind(eren)

Schipperen tussen 

kinderen, werk en 

hobby’s

Belgische werkgevers geloven in gezonde work-life combinatie 

• Voor 95 % geeft het meer jobtevredenheid aan medewerker

Resultaten onderzoek – maart 2014

• Voor 95 % geeft het meer jobtevredenheid aan medewerker

• Voor 88 % bindt het de medewerker aan het bedrijf

• Voor 85 % geeft het meer productiviteit en kwaliteit

maar slechts 1 op 2 helpt zijn werknemers hierbij 

• 54 % past het concreet toe in zijn personeelsbeleid 

• 45 % integreert het niet specifiek in zijn HR-beleid

KNELPUNTEN OM WERK EN GEZIN TE COMBINEREN 

Ouders 

verwachten

Werkgevers 

doen

Flexibele tijdregeling: begin- en einduur

Loopbaanplanning: omschakelen deeltijds, tijdskrediet…

Persoonlijk voordelenpakket op maat samenstellen

Leidinggevende functie uitoefenen zonder voltijds werk

Thuiswerken

89 %

90 %

79 %

68 %

63 %

31 %

67%

14%

25%

37 %



Ouders over hun ‘work-life’ ervaring…

Ik wil graag meer tijd aan mijn hele gezin samen besteden 89%

Ik voel me vaak gehaast om mijn verschillende taken rond te krijgen 82%

Ik wil graag meer tijd aan elk kind individueel besteden 81%

Onverwachte gebeurtenissen (kind ziek,…) vormen een probleem 77%

Externe hulp in huishoudelijke taken is onmisbaar om voldoende tijd 

voor de kinderen vrij te maken

77%

Ik ben over het algemeen tevreden over de combinatie van gezin, werk 

en vrije tijd

59%

Een van beide ouders moet zijn loopbaan op een waakvlam zetten om 

de carrière van de andere te ondersteunen

44 %

Ik heb al eens een promotie of contract  laten voorbijgaan om meer tijd 

voor mijn kinderen te hebben

38 %

voor mijn kinderen te hebben

Ik ben al eens van job of beroep veranderd om meer tijd voor mijn 

kinderen te hebben

27 %

Ouders over hun werkgever 

Mijn werkgever heeft begrip als ik mijn uurrooster aanpas aan 

omstandigheden

68%

Mijn werkgever levert voldoende mogelijkheden om privé en werk te 

combineren

65%

Mijn werkgever stimuleert me om werk en privé te combineren 47%

Ouders met een beroepsactiviteit zijn gemiddeld :
- 6,3 uur per week onderweg naar het werk (heen- en terug)

- 34,6 uur per week op het werk aanwezig

- 3,2 uur per week thuis actief voor het werk (avond en weekend)



Werkgevers over ‘work-life’ in hun HR-beleid

Mijn bedrijf stimuleert en neemt initiatieven voor een gezonde work-life 

combinatie.

14%

40%

Werkgevers over een gezonde ‘work-life’

geeft werknemers meer jobtevredenheid 95%

bindt medewerkers beter aan het bedrijf (lager personeelsverloop) 88%

verhoogt hun productiviteit 85%

levert betere kwaliteit van het werk op 84%

verhoogt mijn aantrekkelijkheid als werkgever voor nieuwe medewerkers 84%

stimuleert werken tot op latere leeftijd 78%

Mijn bedrijf schenkt hieraan aandacht en past het concreet toe in zijn 

personeelsbeleid.

40%

We evalueren individuele aanvragen en opportuniteiten maar voeren geen 

specifiek HR-beleid voor dit punt.

40%

Wij respecteren het wettelijke kader maar onze rol als de werkgever reikt 

niet verder.
5 %

Werkgevers passen werk-privéfaciliteiten in hun bedrijf toe…

Steeds in overleg met de noden en de mogelijkheden van het team/afdeling 88%

Voor zover de concrete jobinhoud en de noden van de klant het toelaten 82%

Op dezelfde wijze voor alle functies 73%

Voorrangsregels volgens de gezinssituatie van de medewerker (jonge ouder, 

kinderen, …)
69%

Minder volgens de hiërarchische verantwoordelijken (directie -

middenkader - uitvoerende functie)
59%

Voorrang volgens de leeftijd van de medewerker (jongere generatie, 50+,…) 39%



89% Flexibiliteit in begin- of einduur op het werk 31%

84% Vergaderingen op gezinsvriendelijke uren 57%

78% Verlof  opnemen in uren en minuten (in plaats van in halve of hele dagen) 44%

63% Thuiswerken 37%

94% Verlofdagen bij specifieke gezinssituaties 83%

90% Vlot overschakelen op deeltijds werk (vb. 4/5- of 1/2-tijds) 70%

90% Vlot tijdskrediet of onbetaald verlof 64%

78% Verlofdagen kunnen opsparen over jaren heen 14%

78% Meer verlofdagen (als compensatie voor langere werkdagen) 41%

59% Ontspanningsruimte op het werk 14%
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OUDERS VERWACHTEN WERKGEVERS DOEN 

Om werk en gezin te verzoenen…

VS

59% Ontspanningsruimte op het werk 14%

58% Kinderopvang voor jonge kinderen 5%

57% Privébestellingen op het werk doen en laten leveren 43%

57% Vakantieopvang voor kinderen 4%

55% Strijkdienst en droogkuis op werk 5%

51% Kinderopvang voor zieke kinderen 3%

47% Bedrijfskeuken (maaltijd mee naar huis kunnen nemen) 3%

79% Voordelenpakket op maat samenstellen 14%

73% Persoonlijke gesprekken (telefoon, e-mail…) voeren tijdens werkuren 56%

71% Nieuwe communicatietools (laptop, GSM…) gebruiken of vergoeden 36%

68% Leidinggevende functies uitoefenen  zonder voltijds te werken 25%

65% Time-en stressmanagement opleiding organiseren 29%

49% Limieten die professionele toegankelijkheid beperken (E-mails, servers ) 18%
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OVER HET ONDERZOEK…
1332 ouders met inwonende kinderen namen deel aan de online enquête, 

die liep van 10-03-2014 tot 31-03-2014.

De ruime steekproef, bij klanten en niet-klanten van Partena, geeft een 

representatief beeld over de work-life combinatie bij Belgische ouders.

Schipperen tussen

kinderen, werk en hobby’s



Ook 162 ondernemingen namen deel aan het onderzoek. De verschillende 

Belgische bedrijfsprofielen  waren vertegenwoordigd in de steekproef. 

Schipperen tussen

kinderen, werk en hobby’s


