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HOOFDSTUK 1 
ONDERZOEKSOPZET  

Inleiding 

In dit onderzoek staat de kwaliteit van de arbeid van persoonlijke assistenten die 
via een PAB worden tewerkgesteld centraal. Deze assistenten staan personen met 
een handicap bij in het dagdagelijks functioneren. We gaan meer in het bijzonder 
na in welke mate aspecten van deze job van assistent al dan niet leiden tot een 
hoog verloop onder deze beroepsgroep. 

In dit eerste hoofdstuk concretiseren we de onderzoeksvragen. We geven ook 
aan vanuit welk theoretisch kader we deze vragen zullen behandelen. Tot slot 
verduidelijken we de methode die gebruikt werd om deze vragen te beantwoor-
den. 

1. Onderzoeksvragen 

In het licht van de beleidsdiscussie over de arbeidssituatie van de persoonlijke 
assistenten en het vastgestelde beroepsverloop en in antwoord op de 
VAPH-onderzoeksoproep staan in de voorliggende studie 3 onderzoeksvragen 
centraal: 

1. Wat is de kwaliteit van de arbeid die door persoonlijke assistenten wordt ver-
richt en in hoeverre hangt deze kwaliteit van de arbeid samen met diverse 
‘indicatoren’ voor welzijn, die ons een zicht kunnen geven op de mate waarin 
bepaalde arbeidssituaties effectief ‘van hogere kwaliteit’ zijn of eerder te om-
schrijven zijn als ‘precair’ (bv. ziekteverzuim, verloop, arbeidstevredenheid, 
psychisch welzijn)? 

2. Wat zijn de redenen waarom de persoonlijke (ex-)assistenten kiezen voor dit 
beroep, in dit beroep blijven werken of stoppen dit beroep uit te oefenen? 

3. In welke mate en op welke wijze spelen factoren van arbeidskwaliteit, welzijn 
op het werk en arbeidstevredenheid een rol in de beslissing om het beroep te 
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blijven uit te oefenen of niet langer uit te oefenen. In deze derde vraagstelling 
wordt dus onderzoeksvraag 1 gerelateerd aan onderzoeksvraag 2. 

Door de beantwoording van deze onderzoeksvragen verkrijgt het beleid weten-
schappelijke informatie om zich een beargumenteerd oordeel te kunnen vormen 
over: 
– welke ervaringen PAB-assistenten momenteel hebben met de kwaliteit van 

hun arbeidssituatie; 
– hoe deze ervaringen tot mogelijke welzijnsproblemen in de arbeidsbeleving 

leiden; 
– welke verschillen naar individuele kenmerken en soorten assistentschap daar-

bij kunnen worden opgetekend; 
– welke rol de door sommigen als ‘precair’ omschreven arbeidsvoorwaarden van 

(een aantal) persoonlijke assistenten (cf. zogenaamde mini-jobs) daar in spelen. 

Ook wordt het beleid inzicht verschaft in de werkgerelateerde factoren die een rol 
kunnen spelen in het tegengaan van de uitstroom uit het beroep. Zulke uitstroom 
staat immers gelijk met een verlies aan menselijk kapitaal (ervaring, expertise en 
sociaal kapitaal) in de sector en zadelt budgethouders ook op met extra-kosten 
van werving en selectie. Hierbij zal in het bijzonder worden nagegaan in hoeverre 
de ervaringen van de PAB-assistenten met hun arbeidskwaliteit belangrijke 
determinanten zijn in deze loopbaankeuze. 

2. Theoretisch kader 

In het onderstaande schetsen we het theoretische kader dat voor ons onderzoek 
gebruikt werd. Aan bod komen aspecten als de kwaliteit van de arbeid (2.1) en het 
verloop en uitstroommotieven (2.2). 

2.1 Kwaliteit van de arbeid (onderzoeksvraag 1 en 3) 

Kwaliteit van de arbeid verwijst naar een oordeel over het werk en de gevolgen 
daarvan voor de werknemer. Hiervoor is kennis vereist omtrent de kenmerken 
van het werk en de gevolgen ervan voor de taakuitvoerder. Om een beter zicht te 
krijgen op de kwaliteit van de arbeid wordt meestal een onderscheid gemaakt tus-
sen een aantal kenmerken van de arbeidssituatie, namelijk de arbeidsinhoud, de 
arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen: 
– arbeidsinhoud: verwijst naar de aard en het niveau van het werk en de wijze 

waarop deze taken verricht moeten worden. Belangrijke aandachtpunten bin-
nen de arbeidsinhoud zijn onder andere de taakstructuur, de autonomie, de 
samenwerkingsmogelijkheden en de kwalificatievereisten. In het onderzoek 
zullen we de arbeidsinhoud in kaart brengen door in the gaan op de taakeisen 
(welke taken, reële en gewenste tijdsbesteding aan de taken, zwaarte van de 
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taken, werkdruk, emotionele belasting, complexiteit), de variëteit (uitzicht 
takenpakket, variatie in het werk), de duidelijkheid van de taak en de autono-
mie van het werk als persoonlijk assistent; 

– arbeidsvoorwaarden: alle afspraken tussen werkgever en werknemer over de 
voorwaarden waaronder arbeid verricht wordt. Het kan gaan om loonafspra-
ken, toeslagen en premies, pensioen -en spaarregelingen, vakantietoeslagen, 
werktijdregelingen, de duur van het arbeidscontract, mogelijkheden voor kin-
deropvang, opleidings- en carrièremogelijkheden, … De arbeidsvoorwaarden 
kunnen motiverend werken voor de werknemers. Gezien het belang dat aan 
dit aspect wordt gehecht in de VAPH-oproep en gesignaleerde problemen op 
dit vlak in de studie van Breda et al. (2004) zal aan deze kwaliteitscomponent 
zeker de nodige aandacht worden besteed. Zowel het loonpakket (in relatie tot 
het gezinsinkomen), de arbeidstijdregeling (aantal uren, soort uurrooster, 
avondwerk, …) als contractvorm (bijvoorbeeld ook reden deeltijds) en de per-
manente vorming (vorming gevolgd, welke vorming, behoefte aan opleiding) 
zullen de nodige aandacht krijgen; 

– arbeidsomstandigheden: de fysieke omstandigheden waaronder gewerkt 
wordt. Bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden, veiligheid, lawaai, ver-
lichting, aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, … De arbeidsomstandigheden 
kunnen de werknemers lichamelijk en/of geestelijk belasten. In het kader van 
dit onderzoek gaat het dan in het bijzonder om de relatie met de cliënten, het 
werken met moeilijke cliënten, de fysieke belasting (cf. rug- en tilproblema-
tiek), ongewenste intimiteiten en geweld; 

– arbeidsverhoudingen: de wijze waarop werkgevers en werknemers met elkaar 
omgaan. Het gaat ook om de wijze waarop de onderlinge samenwerking geor-
ganiseerd is en de manier waarop conflicten opgelost worden. De stijl van lei-
dinggeven en het al dan niet beschikken over inspraak en wederzijds overleg 
zijn hierbij belangrijk. 

Een combinatie van deze factoren is van belang bij het beoordelen van de kwaliteit 
van de arbeid. Vanzelfsprekend houden de vier A’s verband met elkaar. Om aan 
de kwaliteit van de arbeid te werken is dan ook een inspanning vereist op de ver-
schillende domeinen. Dit noemen we een integrale benadering. 

Deze integrale benadering wordt vervolgens verder uitgewerkt met het Neder-
landse ‘Werkstressoren, Energiebronnen, Burn-out (WEB)’-model. Het is een meer 
recent model dat is ontwikkeld door de onderzoekers Bakker en Demerouti (2007) 
en waarmee aspecten van arbeidskwaliteit kunnen worden gerelateerd met wel-
zijnsaspecten van het werk. Internationaal is dit model bekend als het ‘Job 
Demands & Resources (JD-R)’-model. 

Het gaat ervan uit dat iedere beroepsgroep haar eigen specifieke stressfactoren 
heeft. Deze factoren zijn te categoriseren in: 
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– werkstressoren zoals werkdruk, taakinterrupties, rolproblemen en emotionele 
belasting; 

– energiebronnen op het niveau van:  
– de organisatie zoals salaris en loopbaanmogelijkheden; 
– relaties zoals steun van collega’s en inspirerend leiderschap; 
– de organisatie van het werk zoals inspraak en autonomie; 
– de taak, bijvoorbeeld zelfstandigheid en feedback in het werk. 

Het WEB-Model gaat er van uit dat:  
– werkstressoren energiereserves uitputten en uiteindelijk tot chronische ver-

moeidheid leiden; 
– een gebrek aan energiebronnen het realiseren van doelen in de weg staat met 

als gevolg frustratie en op de langere termijn een afstandelijke houding van het 
werk; 

– energiebronnen tot bevlogenheid leiden; 
– energiebronnen het negatieve effect van werkstressoren compenseren. 

Aldus komen we tot volgend theoretisch model, waarmee we de eerste onder-
zoeksvraag zullen behandelen (zie figuur 1.1). 

 
Bron: Bakker & Demerouti, 2007; eigen bewerking HIVA-K.U.Leuven 

Figuur 1.1 Conceptueel kader onderzoeksvraag 1: kwaliteit van de arbeid 



Onderzoeksopzet 5 

 

Het is daarbij dus belangrijk om te benadrukken dat we daarbij vertrekken vanuit 
een geïntegreerde benadering op het arbeidsvoorwaardelijke kwaliteitsvraagstuk. 
Er wordt: 
– nagegaan in welke mate de arbeidsvoorwaarden, waaronder de persoonlijke 

assistenten werken en de verschillen in deze voorwaarden al of niet kunnen 
worden gedefinieerd als werkstressoren of energiebronnen voor het algemeen 
arbeidswelzijn van deze beroepsuitoefenaars; 

– onderzocht onder welke condities deze mogelijke arbeidsvoorwaardelijke 
stressoren al of niet worden gecompenseerd door andere energiebronnen in de 
arbeidssituatie. Het is voor ons dus vanuit dit theoretisch model een open 
vraag in hoeverre eventueel negatief beoordeelde arbeidsvoorwaarden ook 
leiden tot gevoelens van ontevredenheid, psychosociale klachten of verloop-
intentie. 

2.2 Verloop en uitstroommotieven 

Om voldoende en geschikt personeel in dienst te krijgen en vervolgens te houden 
is het van zeer groot belang te weten wat werknemers bindt en wat werknemers 
doet vertrekken. Is bekend waarom werknemers vertrekken, dan kan iets worden 
gedaan aan het behoud van werknemers in de toekomst. 

2.2.1 Soorten uitstroom en vertrek 

In het kader van deze onderzoeksvraag is het dan vooreerst belangrijk om een 
onderscheid te maken in de soort uitstroom of vertrek. 

In de eerste plaats moet een onderscheid worden gemaakt tussen ‘voluntary’ en 
‘involuntary’ vertrek. Voluntary turnover, vrijwillig vertrek, gaat uit van de keuze 
van een medewerker om te vertrekken, terwijl involuntary turnover gaat over de 
keuze van de werkgever om de arbeidsrelatie te verbreken. Involuntary turnover 
bestaat daarnaast ook uit werknemers die niet meer inzetbaar zijn door redenen 
als overlijden, ziekte, verhuis of met pensioen gaan, maar vanwege de oncontro-
leerbaarheid van deze oorzaken worden deze meestal niet meegenomen in onder-
zoek. Men zou dit de vertrekkers om een derde, niet-werk gebonden reden kun-
nen noemen. Zeker binnen de Belgische context van arbeids- en werkloosheids-
reglementering, maar ook in het algemeen, kunnen deze soorten van vertrek ove-
rigens door mekaar lopen. Iemand, die ontevreden is over de job en graag zou 
willen weggaan, zal misschien ook sneller zijn taken verwaarlozen (ziek mel-
den, …), zodat de werkgever de arbeidsrelatie beëindigt of niet continueert. 

Ten tweede kan het gaan om vertrek bij de werkgever (job turnover) of vertrek uit 
het beroep (occupational turnover). 
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Vanuit de VAPH-vraagstelling lijkt het ons dus essentieel dat we voor de groep van ex-
persoonlijke assistenten ons proberen te richten op de personen, die uit het beroep zijn verdwenen 
en dit door vrijwillig of gedwongen ontslag en dus niet om een derde, niet-werk gebonden oorzaak 
(langdurige ziekte, verhuis, of pensionering). 

2.2.2 Intentie tot verloop als erkende voorspeller 

De internationale onderzoekstraditie naar zulk ‘voluntary turnover’ heeft onder-
tussen kunnen vaststellen dat het uiteindelijke verloop sterk samenhangt met 
verloopintentie. Uit deze literatuur kan besloten worden dat verloopintentie (‘zijn 
job willen opzeggen’) in de meeste gevallen een noodzakelijke, maar daarom nog 
niet altijd voldoende voorwaarde is om werkelijk zijn job op te zeggen. Naar de 
hier voorliggende onderzoeksopdracht betekent dit dat we enerzijds ook al een 
pak kunnen leren over ‘uitstroom of niet’ door bij de huidige beroepsuitoefenaars 
naar hun verloopintentie en mogelijke redenen daarvan te peilen. Anderzijds 
houdt deze vaststelling in dat we ook de analyse van deze onderzoeksvraag niet 
met een te eenvoudig conceptueel kader mogen starten. 

Het beroepsverloopvraagstuk (onderzoeksvraag 2) en de invloed van arbeidskwaliteit hierbij 
(onderzoeksvraag 3) bekijken we dus door enerzijds te peilen naar verloopintentie bij de huidige 
beroepsuitoefenaars en anderzijds te peilen naar uitstroommotieven bij de ex-persoonlijke assisten-
ten 

2.2.3 Arbeidskwaliteit als de belangrijkste, maar niet de enige factor 

In de rijke onderzoekstraditie uit diverse disciplines is een reeks van conceptuele 
modellen ontwikkeld over het ‘turnover’ proces. Zo komen Griffeth, Hom & 
Gaertner (2000) in hun meta-analyse tot meer dan 40 mogelijke interveniërende 
voorspellers van ‘employee turnover’. Desalniettemin blijkt arbeidstevredenheid 
en zijn deelcomponenten een sleutelcomponent in de verklaring van werknemers-
vertrek te zijn. De kern van het theoretisch model waarmee we onderzoeksvraag 2 
aanpakken kunnen we dus halen uit ons conceptueel kader van onderzoeks-
vraag 1. Aldus bouwen we ook automatisch onderzoeksvraag 3 in: in welke mate 
wordt uitstroom of vertrek bepaald of gemotiveerd door kwaliteit van de arbeid 
(zie ter vergelijking Brannon et al. 2007; Zeytinoglu et al. 2009). 

De bestaande modellen maken ons evenwel ook duidelijk dat een méér omvattend 
conceptueel kader nodig is om onderzoeksvraag 2 (en 3) te beantwoorden. Er 
wordt gewezen op volgende, mogelijke interveniërende factoren in relatie tot 
‘occupational turnover’ (Hom & Kinicki, 2001): 
– verloopintentie: de eerste hebben we al aangehaald. De relatie tussen 

arbeidstevredenheid en vrijwillig vertrek loopt cognitief via de 
verloopintentie; 

– jobverwachtingen: ‘Met expectations’ is de vraag naar of wordt voldaan aan de 
verwachtingen die iemand heeft voordat hij of zij aan de job begint. Het wel of 
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niet uitkomen van iemands verwachtingen is van invloed op hoe de job wordt 
ervaren. Het niet uitkomen van verwachtingen versnelt op deze manier 
iemands keuze om te vertrekken of omgekeerd. Een instrumentele afgeleide 
van deze verwachtingsfactor is dat al herhaaldelijk in onderzoek is gebleken 
dat werknemers die op een uitgebreide en professionele wijze zijn geselecteerd 
een hogere kans hebben om in een job te blijven. De wederzijdse verwach-
tingen blijken dan beter te zijn afgetoetst. In het kader van de PAB-setting lijkt 
dit zeker een variabele die moet worden meegenomen; 

– beroepsbetrokkenheid: ‘occupational’ of ‘professional commitment’ wordt in 
de literatuur gedefinieerd als de mate waarin iemand zich identificeert met zijn 
of haar beroep. Des te belangrijker de beroepsrol in iemands leven en des te 
groter de genoegdoening die iemand ervaart, des te kleiner de intentie tot ver-
trek; 

– interrol-conflicten: hier gaat het om de kwestie in hoeverre dat de werksetting 
conflicteert of moeilijk te combineren valt met andere rollen die iemand op-
neemt. Daar een aantal van de persoonlijke assistenten deze job doen als bijbe-
roep uitoefenen; kan het zowel gaan om conflicten met andere werkrollen als 
om rollen in het privéleven (gezinsleven, …); 

– alternatieve beroepsmogelijkheden en -aanbod: vanuit een economisch-
rationale kijk op uitstroom wordt natuurlijk beklemtoond dat de meeste men-
sen hun huidige job niet zullen verlaten als ze geen redelijke kans hebben op 
het vinden van een andere, gelijkwaardige of betere job. Omgekeerd mag ook 
worden verondersteld dat personen die op méér frequente wijze andere 
jobaanbiedingen krijgen, ook een hogere uitstroomkans hebben. 

Aldus komen we tot een tweede theoretische model dat het voorgestelde onder-
zoeksproject zal sturen (zie figuur 1.2). 
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Bron: Griffeth, Hom & Gaertner, 2000; Hom & Kinicki, 2001; Bakker & Demerouti, 2007; eigen 

bewerking HIVA-K.U.Leuven 

Figuur 1.2 Conceptueel kader onderzoeksvraag 2 en 3: relatie tussen kwaliteit van de arbeid en 
verloopmotieven 

3. Beschrijving twee onderzoekspopulaties 

3.1 Algemene aanpak 

In dit project werd geopteerd voor een surveyonderzoek door middel van een 
gestandaardiseerde vragenlijst. Werknemers zijn heel goed in staat om informatie 
te leveren voor het beoordelen van de kwaliteit van de arbeid. Zij voeren immers 
dagelijks het werk uit. Een vragenlijst kan gebruikt worden om een overzicht te 
krijgen van de verschillende aspecten met betrekking tot kwaliteit van de arbeid. 
Voordelen van deze aanpak zijn: 
– er kunnen snel en met weinig inspanning van grote groepen werknemers gege-

vens verkregen worden over een breed scala aan onderwerpen; 
– de werknemers kunnen zelf aangeven wat zij belangrijk vinden. De knelpun-

ten die de werknemers zelf ervaren, zijn centrale vertrekpunten voor verdere 
actie. 

Voor de bevraging werd aldus de surveymethodiek toegepast: een systematische 
collectie van informatie over een populatie door een welbepaald deel of steekproef 
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van deze totale groep te bevragen. De nadruk lag enerzijds op het feit dat een 
beperkt aantal personen wordt bevraagd om generalisaties te maken voor een 
groter geheel en anderzijds identieke of gestandaardiseerde vragen worden 
gesteld zodat systematische vergelijking en analyse mogelijk is. Voor het laatste 
aspect konden we beroep doen op bestaande en gevalideerde meetinstrumenten 
zodat vergelijking in principe zelfs mogelijk is met andere werknemersgroepen. 
Het ontwerp van de vragenlijsten werd verder maximaal gestuurd vanuit het eer-
der toegelichte conceptueel kader. 

Verder opteerden we voor een andere aanpak in de bevraging van de huidige 
groep van persoonlijke assistenten en de ex-beroepsuitoefenaars (voor een over-
zicht zie tabel 1.1). 

Tabel 1.1 Overzicht gehanteerde survey-methodologie 

 Bevraging persoonlijke assistenten Bevraging ex-beroepsuitoefenaars 

Methode Face-to-face interview Schriftelijk; post-enquête 
Duur/lengte 30 à 40 minuten 10 à 15 pagina’s 
Onderwerp Kwaliteit van de arbeid en 

verloopintentie 
Uitstroommotieven en -
verklaringen 

Beoogde netto-
respons 

200 50 

Steekproef 600 150 
Type steekproef Disproportionele gestratificeerde 

steekproef 
Toevalsteekproef uit 
‘uitgezuiverde’ groep van 
vertrekkers 

3.2 Bevraging van huidige persoonlijk assistenten 

3.2.1 Bevragingsmethode 

De face-to-face interviewtechniek zorgt ervoor dat de respondenten uitgebreider 
kunnen worden bevraagd. Dit laat ons toe om dieper te graven naar de complexe 
dynamieken die we in onze conceptuele kaders hebben geschetst tussen arbeids-
kwaliteit, jobtevredenheid en al of niet verloopintenties hebben. Verder beperken 
face-to-face interviews de mogelijkheid dat de respondent, bij afwezigheid van een 
interviewer, de vragen niet begrijpt en fouten maakt bij het invullen van de 
vragenlijst. Tenslotte worden de interviewers op pad gestuurd om een vast-
gelegde netto-respons te halen. 

3.2.2 Disproportioneel gestratificeerde steekproef 

Een disproportioneel gestratificeerde steekproef is een gestratificeerde steekproef, 
waarbij de verhoudingen van de strata in de steekproef ongelijk zijn aan de ver-
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houdingen van de strata in het steekproefkader. Om tot representatieve uitkom-
sten voor de gehele doelgroep te komen, moet in dit geval een weging van de 
resultaten plaatsvinden. 

We gebruikten deze steekproeftechniek om in elk geval voldoende aantallen res-
pondenten te halen binnen de budgettaire beperkingen per taakopdeling, die we 
als het gaat om kwaliteit van de arbeid uit de studie van Breda et al. (2004) als 
belangrijk kunnen definiëren. Het gaat dan enerzijds om het onderscheid tussen 
betaalde mantelzorgers en ‘externe’ persoonlijke assistenten. Daar we er vanuit 
gaan dat beleidsmatig de interesse in de arbeidsbeleving van de betaalde mantel-
zorgers het kleinst is, wordt deze groep niet expliciet opgedeeld.  

De groep van externe persoonlijke assistenten deelden we op naar begeleiding van 
een minderjarige of meerderjarige en verstandelijk of fysiek gehandicapte. Aldus 
komen we tot 3 steekproefstrata (zie tabel 1.2), waarbij de grootte van de strata 
bepaald worden op basis van de verhouding in de populatie enerzijds en een 
minimale omvang om nog in staat te zijn relevante uitspraken te kunnen doen op 
basis van de verzamelde data anderzijds. Bij deze gestratificeerde bevraging zou-
den we ook in de mate van het mogelijke algemene quota naar leef-
tijd/beroepsanciënniteit en geslacht onder controle willen houden. 

Tabel 1.2 Steekproefkader bevraging persoonlijke assistenten, beoogde netto-respons 

Externe persoonlijke assistenten 
Soort PAB-houder Minderjarig Meerderjarig 

Verstandelijk 50 resp. 50 resp. 
Fysiek 100 resp. 

Voor een meer diepgaande bespreking van de steekproef van de PAB-assistenten, 
verwijzen we naar het volgende hoofdstuk. 

3.3 Bevraging van ex-beroepsuitoefenaars 

3.3.1 Bevragingsmethode 

Gezien de beperkte financiële middelen is geopteerd voor een schriftelijke post-
enquête. Het aantal te stellen vragen is hier beperkter, daar een uitvoerige scree-
ning van de arbeidskwaliteit niet hoeft. Bovendien is in het conceptueel kader al 
aangegeven dat het verloopvraagstuk ook grotendeels kan worden beantwoord 
door naar verloopintentie bij de huidige beroepsuitoefenaars te peilen. Met een 
bruto-bevraging, waarbij aan 145 ex-persoonlijke assistenten (waarvan de gege-
vens door het VAPH werden opgezocht door middel van PAB-contracten die het 
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VAPH bijhoudt) een vragenlijst gestuurd werd, is er uiteindelijk – ondanks het 
herinneren van de ex-assistenten aan het onderzoek met een tweede mailing – 
slechts een respons van 31 respondenten verzameld kunnen worden. 

3.3.2 Steekproeftrekking 

In overleg met de VAPH-diensten is getracht de groep van ex-beroepsuitoefenaars 
‘uit te zuiveren’ met personen die omwille van derde redenen het beroep hebben 
verlaten en met personen, die al voor lange tijd het beroep hebben verlaten. De 
volgende criteria van opname zijn hierbij in het achterhoofd gehouden: 
– beroep verlaten in 2008 of 2009; 
– geen jobstudent waren. 

Binnen het aldus bekomen steekproefkader, werden 145 mogelijke respondenten 
geselecteerd, die een vragenlijst toegestuurd gekregen. 

De uiteindelijke respons van 31 ligt onder de beoogde respons. Een eerste reden 
voor de beperkte respons ligt in de samenstelling van de mogelijke steekproef. 
Gezien slechts 145 adressen van ex-PAB-assistenten beschikbaar waren, moesten 
alle beschikbare adressen aangeschreven worden. De 13 adressen die foutief ble-
ken konden bijgevolg niet worden vervangen. Bovendien kregen we van 
7 personen de boodschap dat ze nog steeds actief waren als PAB-assistent, of nooit 
als PAB-assistent actief waren geweest. Vermoedelijk zullen dus ook nog andere 
adressen onvolkomenheden bevatten.  

Uiteindelijk halen we voor deze bevraging een respons van 21%, of 31 bruikbare 
antwoorden op een aangeschreven populatie van 145 personen. Houden we reke-
ning met de moeilijke samenstelling van de steekproef voor deze specifieke doel-
groep, dan hebben we 38 antwoorden ontvangen op een werkelijk aangeschreven 
groep van 132 personen. De hiermee bereikte respons van 29% komt dicht in de 
buurt van de vooraf verwachte respons van 33%. 
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Tabel 1.3 Respons bevraging ex-persoonlijke assistenten 

  n Bruto-
respons 

Netto-
respons 

Aangeschreven respondenten  145   
Waarvan correcte adressen  132   
Antwoorden van respondenten  38 38/132=29%  
Antwoorden van ex-PAB-assistenten  31  31/145=21% 

4. Opbouw van het rapport 

In dit eerste hoofdstuk situeerden we de onderzoeksvragen, het theoretische kader 
en de aanpak van ons onderzoek. In de volgende hoofdstukken richten we ons op 
de uitwerking van het onderzoek. De opbouw van het verdere rapport ziet er als 
volgt uit: 
– hoofdstuk 2: een uitgebreide beschrijving van de steekproef, waarbij een pro-

fiel van de PAB-assistenten wordt geschetst; 
– hoofdstuk 3 en 4: positieve en negatieve signalen over het werk als PAB-

assistenten voortkomend uit de (ex-)beroepspraktijk; 
– hoofdstuk 5: het onderzoeken van de verschillende dimensies van de kwaliteit 

van de arbeid; 
– hoofdstuk 6: de loopbaan van de PAB-assistenten, waarbij vooral gekeken 

wordt naar hoe de PAB-assistenten aan hun werk gekomen zijn en welke an-
dere/vroegere jobs zij al hebben uitgevoerd of nog steeds uitvoeren; 

– hoofdstuk 7: de werkbeleving van de PAB-assistenten met speciale aandacht 
voor de bevlogenheid in hun werk, maar ook eventuele verloopintenties en 
jobonzekerheden; 

– hoofdstuk 8: de impact van de kwaliteit van de arbeid, waarbij we trachten een 
antwoord te bieden op onze onderzoeksvragen; 

– hoofdstuk 9: Samenvatting en conclusie. 
 



 13 

 

HOOFDSTUK 2  
BESCHRIJVING VAN DE STEEKPROEF VAN PAB-
ASSISTENTEN 

In hoofdstuk 1 werd uitvoerig ingegaan op de onderzoeksmethodologie. Twee 
populaties werden in het kader van dit onderzoek bevraagd: een groep van per-
soonlijk assistenten die momenteel aan de slag zijn, en een groep die dit eerder 
heeft gedaan maar op dit ogenblik niet meer als persoonlijk assistent werkt. 
Vooral de bevraging van de eerste, nog steeds actieve groep zal informatie 
opleveren in functie van de onderzoeksvragen. Om die reden besteden we een 
apart hoofdstuk aan een presentatie van de belangrijkste kenmerken van deze 
steekproef. 

1. Bevraging van PAB-assistenten 

Bij de opzet van de bevraging werd ervoor geopteerd een disproportioneel gestra-
tificeerde steekproef te hanteren. In dergelijke steekproef komen de verhoudingen 
van strata1

Onderzoek van Breda et al. (2004) laat toe om verschillende dimensies te onder-
scheiden die relevant zijn in het kader van de kwaliteit van de arbeid. Relevante 
variabelen zijn bijvoorbeeld; de handicap van de cliënt, de leeftijd van de cliënt, de 
relatie met de cliënt, al dan niet inwonend bij de cliënt, … Beschikbare data-
bestanden laten echter niet toe om al deze variabelen op een betrouwbare manier 
te onderscheiden. Er werd besloten om twee beschikbare en relevante dimensies te 
weerhouden, namelijk de leeftijd en handicap van de cliënt. Op basis daarvan 
komen we tot drie strata waarin PAB- assistenten kunnen ondergebracht worden. 
Het gaat om persoonlijk assistenten die een cliënt uit één van de volgende drie 
groepen verzorgen: (1) minderjarige cliënt, (2) meerderjarige cliënt met verstande-
lijke handicap en (3) meerderjarige cliënt met fysieke handicap. 

 niet overéén met de verhoudingen die we verwachten binnen de 
beoogde doelgroep. Dergelijke steekproef biedt de garantie dat we voldoende per-
sonen zullen bevragen met bepaalde kenmerken waar we, op basis van de onder-
zoeksvragen, interesse in hebben.  

                                                 
1  Een subpopulatie met bepaalde kenmerken. 
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In tabel 2.1 geven we weer hoe de verhouding tussen deze drie groepen in de 
gerealiseerde steekproef er uit ziet. 

Tabel 2.1 Profiel van de bevraagde persoonlijke assistenten naar kenmerken van de cliënt 

Kenmerken cliënt Beoogde 
frequentie 

Gerealiseerde 
frequentie 

Percentage in de 
gerealiseerde steekproef 

Minderjarig 50 50 26,2 
Meerderjarig fysieke handicap 100 95 49,7 
Meerderjarig verstandelijke 

handicap 
50 46 24,1 

Totaal 200 191 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek 

We komen uit op een netto-respons van 191 personen, niet veel minder dan de 
beoogde 200 respondenten. Ook binnen de strata benaderen we goed de doelstel-
lingen. We bereikten 50 personen uit het stratum van assistenten die werken voor 
een minderjarige cliënt, dit is precies het aantal dat we wilden contacteren. Daar-
naast bevroegen we 95 assistenten met een meerderjarige fysiek gehandicapte 
cliënt en 46 assistenten met een meerderjarige verstandelijk gehandicapte cliënt. 
De beoogde doelstellingen voor deze strata waren respectievelijk 100 en 50 assis-
tenten. 

Omdat we bij aanvang zelf beslisten hoeveel respondenten met bepaalde kenmer-
ken (de strata) we wensten te weerhouden, is onze steekproef niet representatief 
voor de populatie.2

In tabel 2.2 zien we dat in onze steekproef de groep van assistenten met een 
meerderjarige cliënt met een fysieke handicap ondervertegenwoordigd is. De 
groep met een meerderjarige verstandelijk gehandicapte cliënt is oververtegen-
woordigd. 

 Dat betekent dat in ongewijzigde vorm onze resultaten niet 
toelaten een uitspraak te doen over de populatie. Om dat toch te kunnen is het 
noodzakelijk om de resultaten te wegen. Poststratificatie of wegen zorgt ervoor 
dat de antwoorden van ondervertegenwoordigde groepen zwaarder doorwegen 
en antwoorden van oververtegenwoordigde groepen lichter worden gewogen.  

                                                 
2  Aan de hand van een Chi-kwadraat test werd bevestigd dat de geobserveerde frequentie-

verdeling over de drie geselecteerde strata inderdaad significant afwijkt van de verdeling in de 
populatie (Chi2=16,98, df=2, p<0.05, voor de nulhypothese dat de steekproefverdeling gelijk is 
aan de populatieverdeling). 
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Tabel 2.2 Verhouding in de populatie en de gerealiseerde steekproef voor de weerhouden strata 

Kenmerken cliënt Frequentie 
in de 

populatie 

Percentage 
in de 

populatie 

Frequentie in 
de steekproef 

Percentage in 
de steekproef 

Gewicht3 

Minderjarig 392 22,6 50 26,2 0,87 
Meerderjarig fysieke 

handicap 
1 078 62,5 95 49,7 1,26 

Meerderjarig 
verstandelijke 
handicap 

256 14,8 46 24,1 0,62 

Totaal 1 726 100,0 191 100,0  

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek & gegevens met betrekking tot de 
cliënten van PAB-assistenten (VAPH, 2010) 

Aan de hand van bovenstaande gegevens worden de gewichten berekend voor elk 
van de drie strata. Het gebruik van deze gewichten zal toelaten om representa-
tieve uitspraken te doen over de populatie.  

In bijlage vindt u een samenvattende tabel waarin de frequentieverdelingen 
voor de hierna besproken variabelen gewogen en ongewogen worden weergege-
ven.  

2. Kenmerken van de bevraagde assistenten 

Hierna beschrijven we een aantal relevante kenmerken van de persoonlijke assis-
tent. 

2.1 Relatie met de cliënt 

De werkgever

Daarnaast heeft de assistent niet noodzakelijk een contract met de budgethou-
der. De budgethouder kan immers een assistent aanwerven via een uitzend-
kantoor. 

 van de respondent is niet noodzakelijk de cliënt zelf. Er moet 
namelijk een onderscheid gemaakt worden tussen de persoon met de handicap en 
de budgethouder. De budgethouder is degene die het assistentiebudget ontvangt, 
en dus verantwoordelijk is voor het beheer en de besteding van het budget. Vaak 
zijn budgethouder en de persoon met een handicap dezelfde persoon, maar dat is 
niet steeds zo. Bijvoorbeeld indien de gehandicapte persoon minderjarig is of ver-
lengd als minderjarige verklaard werd, zal een andere persoon als budgethouder 
fungeren.  

                                                 
3  De formule om het gewicht te berekenen is de volgende: (freq. in de popu-

latie/populatieomvang)/(freq. in de steekproef/steekproefomvang) 
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58% van de cliënten van de bevraagde assistenten blijken ook budgethouder

Tabel 2.3 Zijn budgethouder en cliënt dezelfde persoon?, verdeeld over de drie weerhouden 
strata 

 te 
zijn. In 42% van de gevallen blijken de persoon met de handicap en de budget-
houder een verschillende persoon te zijn (tabel 2.3). 

Kenmerken cliënt Minderjarige Meerderjarig 
fysieke 

handicap 

Meerderjarig 
verstandelijke 

handicap 

Totaal 

 n % n % n % n % 

Cliënt is budgethouder 2 4,5 100 84,0 9 32,1 111 58,1 
Cliënt is niet 

budgethouder 
42 95,5 19 16,0 19 67,9 80 41,9 

Totaal 44 100,0 119 100,0 28 100,0 191 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Het type cliënt is in belangrijke mate doorslaggevend voor het al dan niet zelf 
opnemen van het budgethouderschap (Chi2=92.74, df=2, p<0.05). Binnen de groep 
van assistenten voor een minderjarige cliënt stellen we, niet verwonderlijk,4

In bijna de helft (48%) van de gevallen verklaart de assistent 

 vast 
dat in bijna alle gevallen cliënt en budgethouder verschillende personen zijn 
(96%). Ook binnen de groep met meerderjarige verstandelijk gehandicapte cliën-
ten blijkt dat in de grote meerderheid van de gevallen (68%) cliënt en budgethou-
der verschillende personen zijn. Het omgekeerde stellen we vast binnen het stra-
tum met fysieke gehandicapte en meerderjarige cliënten. 84% van de cliënten zijn 
ook budgethouder binnen deze groep. 

familie

Binnen de groep van assistenten die familie

 te zijn van de 
cliënt. Eén derde (34%) van de assistenten kende de cliënt niet voordat hij er een 
professionele relatie mee aanging.  

5

                                                 
4  Immers minderjarigen kunnen in de feiten niet budgethouder zijn. Het is echter mogelijk dat de 

cliënt op het moment van de selectie voor de steekproef minderjarig was, maar meerderjarig op 
het moment van de bevraging. 

 is van de cliënt, is de belangrijkste 
familierelatie vader of moeder (38%). Daarnaast is er ook een relatief grote groep 
(20%) die stelt zoon of dochter te zijn van de cliënt. 36% van de assistenten die 
familie is van de cliënt verwijst naar een andere familierelatie. In de meeste geval-
len gaat het hier om de partner/echtgeno(o)t(e) van de cliënt. De overige familie-
relaties zijn schoonrelaties (-moeder, -dochter, -broer, -zoon, -zus) en een nicht of 
oom. 

5  n=84, 6 familieleden gaven geen familierelatie op. 
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Meer dan de helft (58%) van de respondenten (n=187) beschouwt zichzelf als 
mantelzorger

Zichzelf al dan niet als mantelzorger beschouwen en de relatie met de cliënt 
vertoont een duidelijke en significante samenhang (Chi2=64.75, df=2, p<0.001). 
Niet onverwacht bestaat de groep van mantelzorgers hoofdzakelijk uit familie van 
de cliënt (74%, tabel 2.4). Binnen de groep van niet-mantelzorgers ligt dat percen-
tage beduidend lager op 15%. 

, d.i. een naaste die instaat voor de zorg van een persoon met een 
handicap waarbij de persoonlijke band tussen verzorgende en verzorgde kenmer-
kend is voor de relatie tussen beide.  

Familieleden beschouwen zichzelf vaak als mantelzorger (87%). Ook binnen de 
groep die kennis is van de cliënt (41%) ligt het aandeel mantelzorgers op een 
behoorlijk hoog aandeel, zij het op een veel lager niveau dan bij de familieleden. 
Binnen de groep van assistenten die de cliënt niet kende voor ze een professionele 
relatie aanging, ligt het percentage het laagst (23%). 

Tabel 2.4 Kruistabel mantelzorgers en relatie met de cliënt 

 Mantelzorger Geen mantelzorger Totaal 
 n % n % n % 

Familie 78 73,6 12 15,2 90 48,6 
% binnen de groep familie  86,7  13,3  100,0 
Kennis 14 13,2 20 25,3 34 18,4 
% binnen de groep kennis  41,2  58,8  100,0 
Ongekende 14 13,2 47 59,5 61 33,0 
% binnen de groep ongekende  23,0  77,0  100,0 

Totaal 106 100,0 79 100,0 185 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

55% van de mantelzorgers woont in bij de persoon met een handicap (tabel 2.5). 
Inwonende mantelzorgers blijken in 100% gevallen familie te zijn van de persoon 
met een handicap. Op basis van deze twee kenmerken maken we een nieuwe vari-
abele aan die we verder in onze resultatenbespreking zullen hanteren. De varia-
bele maakt een onderscheid tussen drie verschillende niveaus van mantelzorg: 
geen mantelzorger, niet-inwonende mantelzorger en inwonende mantelzorger. 
Omwille van het sterk verband tussen mantelzorg en de relatie met de cliënt hangt 
deze variabele sterk samen met de cliëntrelatie. 



18 Hoofdstuk 2 

 

Tabel 2.5 Kruistabel mantelzorgers en inwonende assistenten 

 Mantelzorger Geen mantelzorger Totaal 
 n % n % n % 

Woont in bij cliënt  59 55,1 6 8,3 65 36,3 
Woont niet in bij cliënt 48 44,9 66 91,7 114 63,7 

Totaal 107 100,0 72 100,0 179 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

2.2 Persoonlijke kenmerken 

79% van de persoonlijke assistenten is vrouw

Wat betreft 

. Deze resultaten liggen in lijn met de 
resultaten van eerder onderzoek van Breda et al. (2004). Hiermee wordt bevestigd 
dat PAB-assistentschap een hoofdzakelijk vrouwelijk beroep is. Uit diepgaandere 
analyses blijken er geen significante verbanden te bestaan tussen de variabele 
geslacht en de variabelen familie, mantelzorg, en type cliënt. De man-vrouw ver-
deling binnen deze verschillende groepen loopt dus gelijk.  

onderwijsniveau

We vroegen assistenten ook of ze een specifiek diploma hadden dat mogelijk 
van nut zou kunnen zijn voor hun assistentschap.

 kunnen we stellen dat persoonlijk assistenten, in ver-
gelijking met de Belgische bevolking (beStat, EAK, 2009), niet laagopgeleid zijn. 
34% van de assistenten heeft minstens een diploma hoger onderwijs, in de totale 
bevolking ligt dat percentage op 26%. Anderzijds vinden we binnen onze steek-
proef een lager percentage universitairen (6%) dan in de Belgische populatie (9%).  

6

In tabel 2.6 stellen we vast dat in de groep van verzorgers die familie zijn van de 
cliënt slechts 13% van de PAB-assistent een specifiek diploma vermeld. Binnen de 
groepen die geen familieband met de cliënt vermeldden, ligt dat percentage tel-
kens rond 30%.  

 26% van de bevraagden gaf 
aan dat dit het geval was. We stellen vast dat er een verband is tussen het al dan 
niet bezitten van een specifiek diploma en de variabelen familie (Chi2=8.9, df=2, 
p<0.05) en mantelzorg (Chi2= 10.30, df=2, p<0.01), maar niet met de variabele type 
cliënt.  

                                                 
6  We dienen dit resultaat als een ‘minimum’ te beschouwen, de respondenten kregen immers een 

lijst van verschillende diploma’s met een belangrijke ‘verzorgende’ component. Mogelijk zijn 
nog andere diploma’s relevant voor de uitgeoefende functie. 
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Tabel 2.6 Kruistabel relatie cliënt en specifiek verzorgend diploma 

 Familie Kennis Ongekende Totaal 
 n % n % n % n % 

Geen specifiek diploma 64 87,1 22 66,7 43 69,4 139 77,2 
Specifiek diploma7 11  12,9 11 33,3 19 30,6 41 22,8 

Totaal 85 100,0 33 100,0 62 100,0 180 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

We stellen een gelijkaardig verband vast indien we een onderscheid maken op 
basis van mantelzorg. Slechts 7,4% van de inwonende mantelzorgers, die steeds 
familie zijn van de verzorgde, verwijst naar een specifiek verzorgend diploma. Dat 
percentage ligt op 33% voor de niet-inwonende mantelzorgers en op 58% voor de 
niet mantelzorgers. 

Tabel 2.7 Kruistabel type mantelzorger en specifiek verzorgend diploma 

 Inwonende 
mantelzorger 

Niet- 
inwonende 

mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

 n % n % n % n % 

Geen specifiek diploma 50 92,6 33 71,7 43 70,1 137 77,4 
Specifiek diploma8 4  7,4 13 28,3 23 29,9 40 22,6 

Totaal 54 100,0 46 100,0 77 100,0 180 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Deze resultaten zijn niet onverwacht te noemen. Familieleden zullen waarschijn-
lijk vaker door omstandigheden het beroep van PAB-assistent uitoefenen, en 
planden voordien dan ook niet om een specifieke opleiding daaromtrent te 
volgen. Assistenten die de cliënt als een kennis beschouwen of aangeven dat ze de 
cliënt voor de professionele relatie niet kenden, stappen waarschijnlijk vaker uit 
bewuste overweging in dit beroep. Het is dan niet onlogisch dat het vaker gaat om 
personen die een studierichting gericht op ‘verzorging’ volgden. 

Bijna 70% van de assistenten woont samen met een partner. Net niet de helft (44%) 
van de assistenten woont samen met een partner en kind(eren). Bijna 20% heeft 

                                                 
7  Het gaat om diploma’s die gericht zijn op een ‘verzorgend’ beroep zoals de zogenaamde A2 of 

A3 verpleegkunde, verzorger of opvoeder en de A1 verpleegkunde, ergotherapie, logopedie, 
orthopedagogie of gezinswetenschappen. 

8  Het gaat om diploma’s die gericht zijn op een ‘verzorgend’ beroep zoals de zogenaamde A2 of 
A3 verpleegkunde, verzorger of opvoeder en de A1 verpleegkunde, ergotherapie, logopedie, 
orthopedagogie of gezinswetenschappen. 
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geen samenwonende partner en 8% van de assistenten woont alleen met 
kind(eren). We stellen enerzijds een significant verband vast tussen het al dan niet 
mantelzorger zijn en de relatie met de cliënt. Anderzijds bestaat er tevens een sig-
nificant verband tussen het alleenstaand zijn of samenwonend met partner en kin-
deren. Voor de andere mogelijke gezinssamenstellingen werden geen significante 
verbanden teruggevonden.  

Tabel 2.8 Kruistabel type familie en al dan niet alleenstaand 

 Familie Kennis Ongekende Totaal 
 n % n % n % n % 

Alleenstaand 3 3,3 3 8,6 17 26,6 23 12,2 
Niet alleenstaand 87 96,7 32 91,4 47 73,4 166 87,8 

Totaal 90 100,0 35 100,0 64 100,0 189 100,0 

Chi2= 19.4, df=2, p<0.05. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 2.9 Kruistabel type mantelzorg en al dan niet alleenstaand 

 Inwonend 
mantelzorger 

Niet-inwonend 
mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

 n % n % n % n % 

Alleenstaand 0 0,0 5 10,4 15 19,2 20 10,8 
Niet alleenstaand 59 100,0 43 89,6 63 80,8 165 89,2 

Totaal 59 100,0 48 100,0 78 100,0 185 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Ouders die als persoonlijke assistent werken bij de verzorging van hun kind 
wonen uiteraard in. Vandaar is het niet verwonderlijk dat familieleden van de 
cliënt vaker ‘samenwonen met kinderen’ dan andere PAB-assistenten (tabel 2.10). 
En dat ook ‘inwonende assistenten’ vaker ‘samenwonen met kinderen’ dan niet-
inwonende mantelzorgers of andere assistenten.  
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Tabel 2.10 Kruistabel type familie en al dan niet samenwonend met partner en kinderen 

 Familie Kennis Ongekende Totaal 
 n % n % n % n % 

Samenwonend met 
kinderen 

53 59,6 12 34,3 17 26,6 82 43,6 

Niet samenwonend met 
kinderen 

36 40,4 23 65,7 47 73,4 106 56,4 

Totaal 89 100,0 35 100,0 64 100,0 188 100,0 

Chi2= 19.4, df=2, p<0.05 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 2.11 Kruistabel type en al dan niet alleenstaand 

 Inwonend 
mantelzorger 

Niet-inwonend 
mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

 n % n % n % n % 

Samenwonend met 
kinderen 

37 62,7 18 38,3 27 34,2 82 44,3 

Niet samenwonend met 
kinderen 

22 37,3 29 28,2 52 65,8 103 55,7 

Totaal 59 100,0 47  79 100,0 185 100,0 

Chi2= 19.4, df=2, p<0.05 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Bijna alle (98%) bevraagde assistenten zijn Belg. 
Tot slot vroegen we aan de assistenten of ze lid zijn van een vakbond. 42% 

onder hen beantwoorde deze vraag positief. Dit betekent dat relatief weinig assi-
stenten lid zijn van een vakbond. De syndicalisatiegraad in België wordt geraamd 
boven de 80%. Het vakbondslidmaatschap toont een significant verband met de 
variabelen type cliënt (Chi2=7.70, df=2, p<0.05), relatie (Chi2=19.58, df=2, p<0.01) 
en type mantelzorger (Chi2=7.00, df=2, p<0.05). 
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Tabel 2.12 Kruistabel type cliënt en al dan niet lid van een vakbond 

 Minderjarig Meerderjarig 
fysiek 

Meerderjarig 
verstandelijk 

Totaal 

 n % n % n % n % 

Lid vakbond 12 27,9 59 50,0 9 32,1 80 42,3 
Geen lid vakbond 31 72,1 59 50,0 19 67,9 109 57,7 

Totaal 43 100,0 118 100,0 28 100,0 189 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 2.13 Kruistabel type mantelzorger en al dan niet lid van een vakbond 

 Inwonend 
mantelzorger 

Niet-inwonend 
mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

 n % n % n % n % 

Lid vakbond 17 29,8 20 41,7 41 52,6 78 42,6 
Geen lid vakbond 40 70,2 28 58,3 37 47,4 105 57,4 

Totaal 57 100,0 48 100,0 78 100,0 183 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Ook indien we beide variabele samen opnemen in een multivariate analyse, een 
logistische regressie met al dan niet lid zijn van een vakbond als afhankelijke vari-
abele, blijken beide variabelen bij te dragen aan de kans om al dan niet lid te zijn 
van een vakbond. Assistenten die werken met een minderjarige cliënt hebben een 
significant grotere kans om geen lid te zijn van een vakbond, dat geldt ook voor 
inwonende mantelzorgers. 

Het is niet onverwacht dat degenen die zich niet beschouwen als mantelzorger 
vaker gesyndiceerd zijn. Zij zullen waarschijnlijk hun taak vaker als een ‘job’ 
beschouwen dan de inwonende mantelzorgers (die ook steeds familie zijn van de 
cliënt) en het belang onderschrijven van de verdediging van rechten van werk-
nemers. 
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Tabel 2.14 Kans op geen vakbondslidmaatschap (logistische regressieanalyse)9

 

 

 Kans op geen vakbondslidmaatschap  
  B SE 

Type cliënt *  
 Minderjarige 1,04* 0,40 
 Meerderjarige fysieke 

handicap 
ref.  

 Meerderjarige 
verstandelijke 
handicap 

0,88* 0,40 

Type mantelzorger *  
 Inwonende 

mantelzorger 
1,04** 0,38 

 Niet inwonende 
mantelzorger 

0,61 0,41 

 Geen mantelzorger ref.  

* =p<0,05. 
** =p<0,01. 
*** =p<0,001, n.s.=niet significant. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, ongewogen data 

2.3 Aantal cliënten en andere betrekking 

Een beperkte groep (10%) van de PAB-assistenten assisteert meerdere personen 
met een handicap. Deze groep is, in de lijn van de verwachtingen, het kleinst bin-
nen de groep van assistenten die cliënt is van het familielid (tabel 2.15). 

Tabel 2.15 Kruistabel type familie en al dan niet meerdere personen met een handicap 
ondersteunen 

 Familie Kennis Ongekende Totaal 
 n % n % n % n % 

Ondersteunt slechts één 
persoon 

87 96,7 28 80,0 55 85,9 170 89,9 

Ondersteunt meerdere 
personen 

3 3,3 7 20,0 9 14,1 19 10,1 

Totaal 90 100,0 35 100,0 64 100,0 189 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Daarnaast is er een grote groep (41%) die naast het PAB-assistentschap nog een 
andere betrekking heeft. Hierbinnen zijn hoofdzakelijk twee duidelijk van elkaar 
                                                 
9  Voor alle multivariate analyses maken we geen gebruik van de gewogen dataset. Wegen zou 

mogelijks de geobserveerde variante kunnen beïnvloeden, waardoor we onterecht sneller 
significante resultaten zouden bekomen of omgekeerd. 
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verschillende groepen van sectoren te onderscheiden. De eerste grote groep van 
assistenten zijn naast hun PAB-assistentschap werkzaam in de gezondheids- en 
welzijnssector als verplegende, verzorgende, opvoeder, begeleider, therapeut 
(ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, …) van cliënten. Een aan-
tal mensen werkt als onderwijzer(es). De tweede grote groep van mensen werkt 
naast hun PAB-assistentschap als arbeider voornamelijk in de sector van de dien-
sten aan ondernemingen/particulieren, horeca, hout&bouw. Vaak zijn deze assi-
stenten tevens als poetshulp hetzij via dienstencheques, hetzij via de thuishulp of 
via een privébedrijf elders werkzaam. Voor meer specifieke informatie over de 
loopbaan van de PAB-assistenten en een verdeling naar type assistent verwijzen 
we naar hoofdstuk 6. 

Assistenten die zorg dragen voor een minderjarige cliënt (55% van deze groep) 
blijken vaker dan andere assistenten (38% van deze groep) nog een andere betrek-
king te hebben (Chi2=3,92, df=1, p<0,05). Daarnaast blijken inwonende mantel-
zorgers (32% van deze groep) minder vaak dan de andere assistenten (48% van 
deze groep) een andere job uit te oefenen (Chi2=3,87, df=1, p<0,05). Deze resulta-
ten worden bevestigd in een multivariate analyse waarin beide variabelen worden 
opgenomen. 

3. Besluit 

In dit hoofdstuk schetsten we de belangrijkste kenmerken van de steekproef. 
Gezien het feit dat de verdeling van de steekproef niet geheel overeenkomt met de 
verdeling van de doelgroep in de populatie worden de data gewogen, zodat uit-
spraken over de populatie mogelijk zijn. We vatten de belangrijkste bevindingen 
puntsgewijs samen: 
– 58% van de cliënten van de PAB-assistenten is zelf budgethouder. In de andere 

gevallen zijn cliënten en budgethouders verschillende personen; 
– bijna de helft van de PAB-assistenten is familie van de cliënt. Een derde kende 

de cliënt voordien niet; 
– bijna 60% beschouwt zichzelf als mantelzorger. Deze groep bestaat hoofdzake-

lijk uit familie; bij de groep van inwonende mantelzorgers is dit zelfs uitslui-
tend familie; 

– 79% van de PAB-assistenten is vrouw; 
– 34% heeft minstens een diploma hoger onderwijs. Van de groep 

PAB-assistenten die een specifieke voor het beroep interessante opleiding heb-
ben gevolgd, zijn het met name de niet-mantelzorgers die een verzorgende 
opleiding hebben gevolgd; 

– 42% van de PAB-assistenten is lid van een vakbond, voor de niet-
mantelzorgers is dit zelfs ruim 50%; 

– 41% van de PAB-assistenten heeft naast het assistentschap ook nog een andere 
betrekking. Hierbinnen zijn hoofdzakelijk 2 types van sectoren te onderschei-
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den: enerzijds de gezondheids- en welzijnssector, anderzijds de diensten aan 
ondernemingen/particulieren, horeca en hout&bouw. Vaak zijn deze assi-
stenten tevens als poetshulp hetzij via dienstencheques, hetzij via de thuishulp 
of via een privébedrijf elders werkzaam. 
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HOOFDSTUK 3 
POSITIEVE SIGNALEN UIT DE (EX-)PRAKTIJK 

In het licht van de beleidsdiscussie over de concrete arbeidssituatie van de per-
soonlijk assistenten, werd in hoofdstuk 1 een aantal onderzoeksvragen geformu-
leerd. Een van deze vragen heeft betrekking op de kwaliteit van de arbeid 
(arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsverhou-
dingen) die door persoonlijk assistenten wordt verricht. In dit hoofdstuk wordt 
een kwalitatieve aanzet gegeven van de ervaringen die PAB-assistenten momen-
teel hebben met de kwaliteit van hun arbeidssituatie. Hierbij worden zowel posi-
tieve als negatieve ervaringen toegelicht, waarbij tevens eerdere ervaringen uit de 
beroepspraktijk aan bod zullen komen.  

1. Persoonlijke assistenten: een nieuwe categorie van betaalde 
zorgverleners 

Het PAB is moeizaam tot stand gekomen. De eerste voorstellen van decreet 
dateerden uit midden jaren ’90. Uiteindelijk ging het initiatief na een experimen-
tele fase definitief van start in 2001. In het algemeen handelde de beleidsdiscussie 
voornamelijk over ‘wie kan het voor welke redenen en in welke mate gebruiken’? 
Toch was de PAB-invoering ook van bij de aanvang omringd met vraagtekens in 
verband met de arbeidssituatie van de persoonlijke assistenten, die in het systeem 
door de budgethouders worden tewerkgesteld. Deze vraagtekens werden 
beleidsmatig gevoed door: 
– de vrees dat net zoals in andere landen het hier om deeltijdse arbeid met atypi-

sche contractvormen zou gaan; 
– arbeidsjuridische onduidelijkheden die te maken hebben met het sociale zeker-

heidsstatuut van deze jobs en de regels in verband met minimumloon, mini-
male arbeidsprestaties (3 aaneengesloten uren voor een loontrekkende) en 
rusttijden (minimum 11 uren tussen twee arbeidsprestaties). 

De basisidee van het PAB is eenvoudig: aan personen met een handicap die een 
aanvraag indienen, wordt een budget voor persoonlijke assistentie toegekend. Met 
dit bedrag, dat gespendeerd wordt aan de loon- en arbeidskosten van de persoon-
lijke assistent(en), kunnen personen met een handicap zelf gestalte geven aan de 
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zorg die zij noodzakelijk achten of waaraan ze nood denken te hebben. Deze per-
soonsgebonden beleidsformule wordt gezien als een ‘vraaggestuurd’ alternatief en 
een complement voor het zeer ‘aanbodgestuurde’ diensten- en voorzieningenaan-
bod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (hierna het 
VAPH). Deze Vlaamse assistentiebudgetten voor personen met een handicap 
sluiten daarmee aan bij de persoonlijke zorgbudgetten zoals deze ook in andere 
landen en contexten bestaan (Waterplas & Samoy, 2001). 

Deze beleidsformule maakt het mogelijk om als persoon met een handicap zelf 
zorgverstrekkers (‘persoonlijke assistenten’) in te schakelen voor allerlei assiste-
rende taken die onder de brede noemer van sociale zorg kunnen vallen: huishou-
delijke en lichaamsverzorgende activiteiten, hulp bij verplaatsingen, agogische of 
orthopedagogische begeleiding, assistentie bij dagbesteding en inclusieactiviteiten 
op school, op het werk, in de vrije tijd, enz. Binnen dat kader wordt de ‘budget-
houder’ de (juridische) werkgever van zijn persoonlijk aangestelde assistent. Bin-
nen de grenzen van de arbeidswetgeving kan de budgethouder daarbij ook zelf de 
arbeidsmodaliteiten van de assistent bepalen naar arbeidsduur, contract, uit te 
voeren taken, verloning, … De gemaakte arbeidskosten dienen vervolgens aan het 
VAPH bewezen te worden om ze in aanmerking te laten komen voor de bereke-
ning van de terugbetaling. 

2. Positieve aspecten in verband met kwaliteit van de arbeid 

Ondanks dat het systeem van de PAB niet zo gemakkelijk van de grond kwam, is 
het sinds 2001 operationeel. Om te beginnen willen we de positieve ervaringen 
van dit systeem in kaart brengen. Hiervoor gebruiken we enerzijds de 
kwalitatieve informatie van de geïnterviewde persoonlijk assistenten over de 
positieve waardering van hun baan. Anderzijds baseren we ons ook op positieve 
praktijkervaringen die uit eerder onderzoek naar voren zijn gekomen.  

2.1 Positieve bevindingen bevraging persoonlijk assistenten 

De persoonlijk assistenten kregen aan het begin van het interview de mogelijkheid 
om de meest positieve aspecten van de baan weer te geven. Tabel 3.1 geeft een 
overzicht. Aangezien we het hier enkel over de steekproef hebben en we niet pre-
tenderen een vergelijking met de populatie te maken, zijn de resultaten niet gewo-
gen. 
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Tabel 3.1 Positieve aspecten van het werk als persoonlijk assistent 

Positief aspect Inwonende 
mantelzorger 

Niet-
inwonende 

mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

Thuis verzorging, niet naar een 
instelling 

46 7 12 65 

Persoonlijke band, familiale sfeer 10 17 33 60 
Maatwerk, individu gericht 9 12 23 44 
Voldoening, dankbaarheid van de 
cliënt 

3 16 18 38 

Betaalde baan, vergoeding 17 4 12 34 
Flexibiliteit (urenregeling, inhoud 
baan) 

7 9 15 32 

Nuttig werk, ontlasting 
ouders/familie 

8 5 10 24 

Plezier in het werk 3 2 10 17 
Leerrijke baan - 3 10 13 
Praktische voordelen (dicht bij huis, 

thuis werken) 
5 2 6 13 

Erkenning van het werk 6 1 4 11 
Overige 5 7 7 20 
Geen positief aspect genoemd 2 - - 2  
N 61 43 82 191 

371 items werden genoemd in totaal (n=191), voor de onderverdeling naar mantelzorger of niet 
(n=188). 

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, ongewogen data, HIVA-K.U.Leuven 

De 371 positieve aspecten die uit de face-to-face bevraging naar voren zijn geko-
men (de respondenten konden maximaal drie positieve aspecten noemen), zijn 
onder te verdelen in 12 rubrieken die met enige afstand van elkaar te onderschei-
den zijn. Opvallend is dat slechts 2 van de 191 respondenten geen enkel positief 
aspect van hun werk als persoonlijk assistent konden opnoemen. Dit blijken beide 
mantelzorgers te zijn. 

Als we om te beginnen het totaaloverzicht bekijken (laatste kolom uit de tabel), 
dan zijn het feit dat de cliënt thuis kan verblijven en met andere woorden niet naar 
een instelling hoeft én het feit dat het werk in een familiale sfeer plaatsvindt en zo 
een persoonlijke band oplevert, de 2 aspecten die door de respondenten het meest 
positief beoordeeld worden.  

Op enige afstand volgen het specifiek kunnen inspelen op wensen van de cliënt, 
met andere woorden het maatwerk kunnen bieden en het feit dat het werk als 
assistent voldoening biedt mede door de dankbaarheid/het respect dat ze van de 
cliënt terugkrijgen.  

Aansluitend worden als positief aangehaald dat het werk als persoonlijk assi-
stent flexibel is, betaald wordt en nuttig is. Dit laatste aspect niet in het minst om-
dat het werk vaak zorgt voor een ontlasting van de ouders/familie van de cliënt.  
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Een laatste groep van positieve aspecten is onder te verdelen in, de baan als ple-
zierig of leerrijk ervaren, het assistentschap als een erkenning van het werk erva-
ren en de concrete praktische voordelen die het werk biedt. Onder dit laatste wor-
den zaken genoemd als het (dicht bij) (t)huis werken en het kunnen combineren 
met een andere baan. Onder de categorie ‘overige’ worden positieve aspecten 
genoemd zoals: het werk creëert rust in het gezin, het bevordert sociaal contact 
tussen gehandicapte en valide, het creëert werkgelegenheid voor mensen in de 
buurt van de gehandicapte, … 

Maken we vervolgens echter een onderscheid in of de betreffende respondenten 
zichzelf als mantelzorger beschouwen (inwonend, dan wel niet-inwonend) of niet, 
dan ziet de volgorde van de meest positieve punten er per categorie enigszins 
anders uit. We bespreken de meest opvallende verschillen tussen de categorieën 
(in de tabel zijn de belangrijkste aspecten binnen de betreffende categorie steeds in 
vet gedrukt).  

Het meest in het oog springende element is het positieve aspect om de cliënt 
thuis te kunnen verzorgen; dit is als belangrijkste positieve aspect naar voren 
gekomen, doordat het merendeel van de inwonende mantelzorgers dit als positief 
genoemd heeft. De niet-inwonende mantelzorgers en de niet-mantelzorgers heb-
ben het aspect van de thuisverzorging veel minder als een positief punt aan-
gehaald, waardoor dit met enige afstand ‘slechts’ op de vierde of vijfde plaats te-
recht zou komen.  

Voor de groep van inwonende mantelzorgers is vervolgens het feit dat het PAB-
assistentschap betaald wordt het tweede meest genoemde positieve element. Dit 
in tegenstelling tot de categorie van de niet-inwonende en de niet-mantelzorgers, 
door wie dit aspect veel minder aangehaald werd. Voor deze laatste twee catego-
rieën van PAB-assistenten is vooral de familiale sfeer en de gecreëerde persoon-
lijke band met de cliënt het meest genoemde positief aspect van deze baan. Deze 
twee categorieën liggen, wat hun overige positieve ervaringen betreft, zeer dicht 
bij elkaar en lopen ongeveer gelijk met het totaaloverzicht.  

Concluderend kunnen we stellen dat de volgorde van belangrijkheid van de 
positieve aspecten voor de inwonende mantelzorgers sterk verschilt van de beide 
andere groepen PAB-assistenten.  

2.2 Positieve signalen uit de praktijk 

Breda et al. (2004) peilden in hun evaluatiestudie op basis van een voorgestelde 
lijst met motieven onder meer naar de twee belangrijkste motieven van 
persoonlijk assistenten om deze baan uit te oefenen. Er bleek een zeer grote 
verscheidenheid van redenen te worden vermeld, die mogelijk te maken hebben 
met de diversiteit aan persoonlijk assistenten. In onderstaande tabel worden de 
verschillende positieve motivaties opgelijst, waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen mantelzorgers en externe assistenten. 
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Tabel 3.2 Motivatie voor het uitvoeren van de baan als persoonlijk assistent, in % 

Motivatie Betaalde mantelzorger 
(inwonend; niet-

inwonend) 

Externe 
PAB-

assistent 

Totaal 

Het is de beste zorg voor de cliënt 26 (24; 31) 6 14 
Wilde de zorg voortzetten 19 (23; 11) 8 12 
Verbetering van de financiële situatie 14 (16; 8) 9 11 
Betaalde job 1 (-; 2) 16 10 
Wilde een boeiend beroep 1 (1; 2) 13 8 
Voorkeur voor 1-op1-relatie* - 13 8 
Wilde andere tewerkstelling 1 (1; 2) 10 6 
Deeltijdse job uitoefenen 3 (1; 8) 7 6 
Zorg voor de cliënt is een plicht 11 (9; 13) 1 5 
Gebrek aan geschikte assistent* 7 (7; 6) - 3 
Wilde een bijverdienste 2 (3; 2) 3 2 
Overige motivaties 15 (15; 15) 13 14 
N 92 (63; 29) 130 222 

* Bij de mantelzorgers werd het item ‘1-op1-relatie niet voorgelegd’ en bij de externe assistenten 
werd het item gebrek aan een geschikte assistent niet opgenomen. 

Bron: Casestudies Breda et al. (2004), eigen bewerking HIVA-K.U.Leuven 

De belangrijkste bevinding uit het onderzoek is dat er een significant verschil is in 
type motieven die enerzijds door mantelzorgers (eerder emotioneel-affectief) aan-
gehaald worden en anderzijds door externe assistenten (eerder zakelijk, aard en 
inhoud van het werk). 

In dezelfde studie van Breda et al. (2004) werd de kwaliteit van de arbeid verder 
onder de loep genomen. Positieve signalen hadden vooral betrekking op de con-
crete arbeidsinhoud en de arbeidsverhoudingen. De meeste assistenten beoorde-
len hun werk positief tot zéér positief en zijn (zeer) positief over hun relatie met de 
budgethouder. De inhoud en de aard van het werk lijken aan de verwachtingen te 
voldoen, zodat de arbeidsinhoud als kwaliteitsvol wordt ervaren en de assistenten 
zich zeer betrokken weten op hun werk. 

Een vergelijking maken tussen de twee studies met betrekking tot de meest posi-
tieve aspecten van het werk als persoonlijk assistent is niet helemaal zonder kant-
tekening te maken. Daar waar in onze studie de respondenten een open vraag 
gesteld kregen met de bedoeling zelf het meest positieve aspect van hun baan aan 
te halen, werd in de studie van Breda et al. (2004) de respondenten een lijst met 
motivaties voorgelegd. Met deze bemerking in ons achterhoofd, kunnen we echter 
toch een aantal aspecten met elkaar vergelijken. 

Het significante verschil in type motieven, aangehaald door mantelzorgers en 
door externe assistenten, dat uit de studie van Breda et al. (2004) naar voren 
kwam, kunnen we als dusdanig niet afleiden uit onze resultaten. De verschillende 
groepen van PAB-assistenten geven als belangrijkste motief een emotioneel-
affectief element weer. Het is zelfs vooral de groep van inwonende mantelzorgers 
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die vervolgens een zakelijk element als positief element noemen, namelijk het feit 
dat de baan als PAB-assistent betaald wordt. 

Een volgende vergelijking laat zien dat het kunnen bieden van de beste oplossing 
voor de cliënt d.m.v. thuisverzorging, naar voren komt als belangrijkste positieve 
element in de beide studies. Een belangrijk verschil daarentegen is het gegeven dat 
er in onze resultaten een duidelijk verschil bestaat wat het belang van dit positieve 
aspect is tussen de inwonende mantelzorgers en de andere PAB-assistenten. Uit de 
casestudies van Breda et al. (2004) komt vooral een onderscheid tussen mantel-
zorgers en externen hierin duidelijk naar voren. Het verschil tussen inwonende of 
niet-inwonende mantelzorgers is in verhouding slechts klein. Andere overeen-
komstige motivaties uit de beide studies zijn: 
– de financiële vergoeding; 
– het kunnen, moeten helpen; 
– de persoonlijke band, 1-op1-relatie; 
– de flexibiliteit van de job (uren kunnen kiezen, deeltijds kunnen werken). 

Als het financiële voordeel van het PAB-assistentschap met elkaar vergeleken 
wordt,10

2.3 De positieve ervaringen van ex-assistenten 

 dan blijkt uit de studie van Breda et al. (2004) dat dit, in tegenstelling tot 
onze analyses, opvallend meer door de externen aangehaald wordt, dan door de 
mantelzorgers. Zouden we uit de studie van Breda et al. (2004) enkel het aspect 
verbetering van de financiële situatie bekijken, dan zouden we wel dezelfde con-
clusie kunnen trekken als uit onze analyse naar voren is gekomen, namelijk dat dit 
aspect vooral als positief aspect telt voor de groep inwonende mantelzorgers, die 
dit als een steuntje in de rug ervaren. 

Naast de mondelinge bevraging van 191 PAB-assistenten, zijn ook 
145 ex-assistenten over hun ervaringen als PAB-assistent bevraagd. Als respons 
hebben we 33 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Hiervan worden 2 vragenlijsten 
niet in de verdere analyses opgenomen, aangezien de beide respondenten nog 
steeds als PAB-assistent werkzaam zijn. 

Een van de open vragen in deze schriftelijke vragenlijst ging over de concrete 
arbeidssituatie als PAB-assistent. Zowel de positieve als de negatieve punten 
kwamen hierbij aan bod. Ook voor deze groep van respondenten willen we in dit 
hoofdstuk de positieve ervaringen van het werk als PAB-assistent in kaart bren-
gen. Hiervoor werd er eerst gepeild naar hun initiële motivatie om als 
PAB-assistent aan de slag te gaan (tabel 3.3). Vervolgens werd hen ook gevraagd 

                                                 
10  Voor de studie van Breda et al. (2004) betekent dit dat we het gemiddelde percentage van de 

aspecten ‘verbetering van de financiële situatie’ en ‘betaalde job’ per categorie vergelijken met 
het belang en de verhouding tussen de diverse categorieën van het aspect ‘betaalde baan, ver-
goeding’ uit ons onderzoek. 
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de verwachte voordelen op te noemen (tabel 3.4) en de uiteindelijke voordelen 
(tabel 3.5) van het werk als PAB-assistent. 

Tabel 3.3 Initiële motivatie om als persoonlijk assistent aan de slag te gaan 

Motivatie Aantal keer genoemd 

Mensen kunnen helpen  17 
Goede combinatie ander werk, studie, gezin 14 
(Andere) baan willen, aangeboden 10 
Interesse (inhoud, doelgroep) 10 
Interpersoonlijk contact, familiale sfeer 5 
Flexibiliteit (uren, inhoud) 5 
Waardering, appreciatie, voldoening 3 
Andere 3 

67 items werden genoemd (n=31). 

Bron: Schriftelijke vragenlijst ex-PAB-assistenten, HIVA-K.U.Leuven 

De belangrijkste motivatie voor deze groep van ex-PAB-assistenten is het sociale 
aspect van iets voor mensen te kunnen betekenen, hen kunnen helpen. Ook de 
aanvankelijk verwachte goede combinatie het werk als PAB-assistent te kunnen 
combineren met andere verplichtingen (ander werk, studie, gezin), moedigde deze 
groep van respondenten aan om een baan als PAB-assistent aan te nemen. Een 
andere vorm van motivatie die door de verschillende respondenten werd aan-
gehaald is het feit dat ze op zoek waren naar een (andere) baan, of de baan als per-
soonlijk assistent aangeboden kregen. Even vaak werd interesse als motivatie 
genoemd. Deze interesse werd dikwijls omschreven als interesse in de doelgroep, 
als een baan met een aantrekkelijke inhoud, of ook als leerzaam, boeiend, of afwis-
selend werk. Het verwachte interpersoonlijk contact dat het werk als 
PAB-assistent je zou opleveren, net als de flexibiliteit van het werk als 
PAB-assistent waren voor sommige respondenten ook een belangrijke motivatie 
om de baan als PAB-assistent uit te voeren. De waardering, appreciatie die je voor 
het werk zou kunnen krijgen, werd door een drietal respondenten ook als een 
motivatie aangehaald. Tot slot werd nog een tweetal andere motivaties aan-
gehaald, namelijk dat het werken als PAB-assistent een logisch vervolg was op de 
gevolgde opleiding (2 keer genoemd) en dat het werk dicht bij huis was (1 keer 
genoemd). 

Vergelijken we deze initiële vormen van motivatie van de ex-PAB-assistenten met 
de verschillende vormen van motivatie die in de studie van Breda et al. (2004) 
genoemd werden, dan komen grotendeels dezelfde motivaties naar voren: 
– het kunnen, moeten helpen (=wilde zorg voortzetten én zorg voor de cliënt is 

een plicht); 
– het interpersoonlijk contact, de familiale sfeer (=voorkeur voor 1-op1-relatie); 
– (andere) baan willen, aangeboden (=wilde andere tewerkstelling); 
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– interesse (inhoud, doelgroep) (=wilde een boeiend beroep); 
– flexibiliteit (uren, inhoud) (=deeltijdse job uitvoeren). 

De goede combinatie met ander werk, studie of gezin én de mogelijke waardering, 
appreciatie die het werken als PAB-assistent zou opleveren, komen in de studie 
van Breda et al. (2004), maar ook bij de geïnterviewde huidige groep van PAB-
assistenten als dusdanig niet naar voren. De ex-PAB-assistenten op hun beurt 
hebben de financiële vergoeding, het feit dat deze vorm van zorg de beste is voor 
de cliënt en het gebrek aan het vinden van geschikte assistenten, niet genoemd als 
motivatie. De beperkte groep van bevraagde ex-PAB-assistenten (n=31) vormt 
hiervoor wellicht een verklaring. 

Als we vervolgens de verwachte voordelen van het werk als PAB-assistent vol-
gens deze groep van respondenten in kaart brengen, krijgen we het volgend 
resultaat. 

Tabel 3.4 Verwachte voordelen van het werk als PAB-assistent 

Verwacht voordeel Aantal keer genoemd 

Interpersoonlijk contact, familiale sfeer 17 
Interesse (inhoud, doelgroep) 16 
Mensen kunnen helpen 10 
Flexibiliteit (uren, inhoud) 10 
Betaald werk 6 
Goede combinatie ander werk, studie, gezin 4 
Waardering, appreciatie, voldoening 3 
Andere 5 

71 items werden genoemd (n=31). 

Bron: Schriftelijke vragenlijst ex-PAB-assistenten, HIVA-K.U.Leuven 

We zien dezelfde items terugkeren als bij de motivatie om te beginnen werken als 
PAB-assistent. Toch een aantal belangrijke bemerkingen:  
– de volgorde van ‘belangrijkheid’ van de verschillende items ziet er anders uit. 

Bovenaan de lijst prijken de verwachte voordelen van het interpersoonlijk 
contact en de interesse in de baan. Het kunnen helpen van mensen ‘zakt’ naar 
de derde plaats. De goede combinatie met ander werk, studie of gezin wordt 
zelfs nog maar 4 keer als verwacht voordeel aangehaald, terwijl dit voor 
14 respondenten wel een belangrijke motivatie was om aan de baan te begin-
nen; 

– de motivatie van een andere baan te willen of aangeboden krijgen, is op zich 
niet als een verwacht voordeel te beschouwen en komt dan ook niet meer terug 
in deze lijst van voordelen;  

– wel zien we dat het werk als PAB-assistent betaald wordt als een verwacht 
voordeel wordt aangehaald. 
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Wat de uiteindelijke voordelen van de baan als PAB-assistent bleken te zijn, werd 
ook aan de ex-PAB-assistenten gevraagd. Uit de analyse van de 40 vragenlijsten 
kon het volgende overzicht opgemaakt worden. 

Tabel 3.5 Voordelen in de praktijk van het werk als PAB-assistent 

Voordeel in de praktijk Aantal keer genoemd 

Interpersoonlijk contact, familiale sfeer 16 
Interesse (inhoud, doelgroep) 14 
Waardering, appreciatie, voldoening 11 
Mensen kunnen helpen 8 
Flexibiliteit (uren, inhoud) 8 
Praktisch voordeel (vlakbij, regelmaat, rustige omgeving) 4 
Betaald werk 3 
Een baan met weinig stress 1 

64 items werden genoemd (n=31). 

Bron: Schriftelijke vragenlijst ex-PAB-assistenten, HIVA-K.U.Leuven 

Ondanks dat de respondenten iets minder antwoorden hebben geformuleerd op 
deze vraag, blijken de verwachte voordelen en de werkelijke voordelen in de 
praktijk wel nagenoeg overeen te komen. Een aantal praktische voordelen die het 
werk als PAB-assistent met zich mee leek te brengen, wordt als nieuw element 
aangehaald. De verwachte goede combinatie met het andere werk, studie of gezin 
blijkt daarentegen in de praktijk niet meer als voordeel naar voren te komen. In 
het volgend hoofdstuk, waar de pijnpunten van het beroep in kaart worden 
gebracht, zullen we zien of deze combinatie wellicht als knelpunt wordt aan-
gehaald. 

Vergelijken we deze voordelen in de praktijk die door de ex-PAB-assistenten wor-
den genoemd met de genoemde positieve aspecten door de bevraagde groep van 
huidige PAB-assistenten (zie eerder) dan valt op dat: 
– het voordeel dat het PAB-assistentschap oplevert voor de cliënt, namelijk dat 

hij/zij thuis kan blijven wonen, door niemand van de ex-PAB-assistenten 
wordt vermeld; 

– de erkenning van het werk als PAB-assistent als dusdanig wordt ook niet 
aangehaald door de groep van ex-PAB-assistenten; 

– het hebben van plezier in het werk en het kunnen bieden van maatwerk aan de 
cliënt, valt in de opgestelde lijst van items bij de ex-PAB-assistenten terug 
onder de categorie interesse. 
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3. Besluit 

In dit hoofdstuk hebben we kort kennisgemaakt met de persoonlijke assistenten 
als nieuwe categorie van betaalde zorgverleners. We hebben ons toegespitst op de 
positieve aspecten die ze zelf in het uitvoeren van deze baan beleven. Zowel uit de 
mondelinge bevraging van 191 huidige PAB-assistenten uit ons onderzoek als uit 
een eerdere studie van Breda et al. (2004) kwam het feit dat de cliënt op die wijze 
de beste zorg krijgt geboden, als meest positieve aspect van de baan naar voren. 
Ook aspecten als de financiële vergoeding, het kunnen/moeten helpen, het inter-
persoonlijke contact en de flexibiliteit van de job werden vaak als positieve aspec-
ten aangehaald. Bij vergelijking tussen verschillende groepen van PAB-assistenten 
blijkt dat de volgorde van belangrijkheid van de positieve aspecten voor de inwo-
nende mantelzorgers sterk verschilt van die van niet-inwonende mantelzorgers en 
die van niet-mantelzorgers.  

Naast de positieve ervaringen van PAB-assistenten, hebben ook 
31 ex-PAB-assistenten hun positieve ervaringen toegelicht. Globaal genomen 
komen dezelfde aspecten aan het licht als deze genoemd door de (huidige) actieve 
PAB-assistenten. Een opvallend verschil is dat de groep van ex-PAB-assistenten de 
verwachte goede combinatie met ander werk, studie of gezin als een belangrijke 
motivatie aanhaalden, terwijl dit door de huidige groep van PAB-assistenten zo-
wel in ons onderzoek als in dat van Breda et al. (2004) niet genoemd werd. 

Een ander opvallend gegeven dat volgt uit de antwoorden van de 
ex-PAB-assistenten is dat over het algemeen gesproken zij een correcte inschatting 
hebben gemaakt van de verwachte voordelen van de baan als PAB-assistent en de 
uiteindelijke voordelen in de praktijk.  

Bij de moeilijke start van het PAB werd reeds gewezen op de mogelijke ‘heikele’ 
punten binnen het systeem, die voornamelijk te herleiden zouden zijn tot de 
arbeidsvoorwaarden. Een lichte aanwijzing hiertoe kregen we al van de ex-PAB-
assistenten: het initieel verwachte positieve effect van een goede combinatie met 
ander werk, studie of gezin kwam als werkelijk positief in de praktijk niet meer 
voor. In het volgend hoofdstuk zullen we dan ook inzoomen op de mogelijke 
knelpunten die het werken als PAB-assistent met zich mee kunnen brengen. 
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HOOFDSTUK 4 
NEGATIEVE SIGNALEN UIT DE (EX-)PRAKTIJK 

1. Probleemsignalen in verband met kwaliteit van de arbeid en 
verloop 

Naast het ervaren van positieve signalen bij het uitvoeren van de baan als per-
soonlijk assistent, kunnen er echter ook knelpunten worden verwacht. Bij de 
moeilijke start van het PAB werd reeds gewezen op de mogelijke ‘heikele’ punten 
binnen het systeem, die voornamelijk te herleiden zijn tot de arbeidsvoorwaarden. 
Wederom zal er in het onderstaande op basis van de kwalitatieve insteek van de 
face-to-face bevraging en bevindingen uit eerder onderzoek een start gemaakt 
worden met een analyse van de kwaliteit van de arbeid, waarbij tevens de overige 
A’s (arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen) aan bod 
zullen komen.  

1.1 Negatieve bevindingen bevraging persoonlijk assistenten 

Op basis van wederom een kwalitatieve analyse van de face-to-face bevraging van 
persoonlijk assistenten wordt in het onderstaande een beeld geschetst van de 
aspecten die de assistenten momenteel als negatief in hun werk ervaren. In 
tabel 4.1 geven we een overzicht van deze aspecten. Net als de positieve bevindin-
gen uit het vorige hoofdstuk, worden ook de negatieve bevindingen uit de inter-
views niet gewogen. 
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Tabel 4.1 Negatieve aspecten van het werk als persoonlijk assistent 

Negatief aspect Inwonende 
mantelzorger 

Niet-
inwonende 

mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

Arbeidsvw. (statuut, verloning, 
werktijd) 

12 8 29 52 

Zware fysieke en/of emotionele 
baan 

14 14 14 43 

Geen (afstemming) collega’s/team 7 2 13 22 
Geen/weinig vrije tijd, gebonden 12 5 5 22 
Praktische problemen (geen 

parkeerplaats, extra taken) 
5 5 4 14 

Administratieve belasting 8 2 2 12 
Invloed van familie/betrokkenen 
cliënt 

- 5 5 10 

Combinatie werk/privé 4 4 2 11 
Kwalificatievereisten (moeilijk 

vinden (geschikte) PAB’ers) 
5 1 - 6 

Overige  2 4 7 13 
Geen negatief aspect genoemd 21 9 33 66  
N 61 43 82 191 

204 items werden genoemd in totaal (n=191) voor de onderverdeling naar mantelzorger of niet 
(n=188). 

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, ongewogen data, HIVA-K.U.Leuven 

In tegenstelling tot positieve aspecten die door nagenoeg alle respondenten 
benoemd konden worden, leken de negatieve aspecten moeilijker te verwoorden. 
Dit lijkt te wijzen op een tamelijk hoge tevredenheid over de kwaliteit van de 
arbeid. In een later hoofdstuk zullen we deze hypothese ook toetsen aan de hand 
van de resultaten uit de kwantitatieve analyses. Van alle respondenten hebben 
125 persoonlijk assistenten één of meerdere negatieve aspecten aangehaald. Dit 
heeft geresulteerd in 204 items die in 10 rubrieken onderverdeeld kunnen worden. 

Het negatieve aspect dat met stip bovenaan de lijst staat, heeft direct betrekking 
op de minder goede arbeidsvoorwaarden van de persoonlijk assistenten. Hierbij 
worden vooral het onzekere statuut aangehaald, de verloning, het werken met 
contracten, de uurregeling, …  

Een tweede vaak aangehaald negatief aspect heeft betrekking op de vaak zware 
fysieke en/of emotionele belasting waar de persoonlijk assistent mee te maken 
krijgt. Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat de cliënten met wie er gewerkt 
wordt allemaal een handicap hebben. Deze handicap kan er enerzijds voor zorgen 
dat iemand zware fysieke inspanningen bij de verzorging moet doen, bv. het in en 
uit een rolstoel tillen en anderzijds met emotionele belasting geconfronteerd wordt 
door bv. het concrete ziektepatroon van de cliënt of het (te) zeer betrokken zijn 
met de cliënt door de zeer persoonlijke verzorging. 
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Twee aspecten die op enige afstand, maar toch ook nog vaak werden aan-
gehaald zijn enerzijds het gegeven dat het werk als persoonlijk assistent een tame-
lijk eenzame baan is, doordat je geen collega’s hebt en anderzijds dat er sprake is 
van een grote gebondenheid, omdat de zorg een continu proces is en niet in uren 
gegoten kan worden. 

De andere negatieve aspecten komen in veel kleinere aantallen naar voren en 
hebben betrekking op de administratieve belasting, praktische problemen van de 
concrete werksituatie (bijkomende taken die gevraagd worden, parkeerproble-
men, niet met dienstencheques kunnen betalen, …), het constant rekening moeten 
houden met de familie en/of direct betrokkenen van de cliënt, de moeilijke 
afstemming tussen werk en privé en tot slot de kwalificatievereisten van de baan 
als persoonlijk assistent, waardoor het moeilijk is om de juiste assistenten te 
recruteren. We signaleren zeker met betrekking tot dit laatste aspect een interes-
sant soort rolverwarring, omdat men dit type antwoord eerder van een budget-
houder zou verwachten dan van een PAB-assistent. 

Onder de categorie ‘overige’ worden aspecten genoemd als de tamelijk logge 
structuur van het systeem, het systeem is gecreëerd om wachtlijsten te omzeilen, 
de cliënt heeft te veel ‘macht’. 

Maken we wederom een onderscheid tussen de verschillende types van 
PAB-assistenten, dan springt er ook hier een aantal zaken in het oog. Om te begin-
nen zien we dat de arbeidsvoorwaarden als negatief aspect van het werk van de 
PAB-assistent vooral zeer vaak genoemd werd door de niet-mantelzorgers (ver-
houdingsgewijs het meest). Toch blijken deze arbeidsvoorwaarden ook voor de 
mantelzorgers, zowel inwonend als niet-inwonend, een vaak genoemd negatieve 
punt van het PAB-assistentschap te zijn. 

Een ander opvallend gegeven is dat juist de groep van niet-mantelzorgers ver-
houdingsgewijs het vaakst geen enkel negatief aspect van de baan als 
PAB-assistent konden noemen. Een mogelijke verklaring voor deze bevinding kan 
zijn dat bv. in vergelijking met de inwonende mantelzorgers de emotionele nega-
tieve aspecten (zware fysieke en/of emotionele druk, de gebondenheid) door de 
niet-mantelzorgers in verhouding minder vaak als negatieve elementen werden 
aangehaald. 

Samengevat kunnen we stellen dat de volgorde van de genoemde negatieve 
aspecten van het PAB-assistentschap nagenoeg gelijk loopt over de verschillende 
categorieën van PAB-assistenten heen. 

1.2 Negatieve signalen uit de praktijk 

Signalen uit de praktijk lijken deze vraagtekens te bevestigen. Evaluatieonderzoek 
van het PAB-gebruik – de uitvoerige studie van Breda et al., 2004 in het bijzonder 
– leveren een eerste schets van deze signalen: 
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– kwaliteitsvolle arbeidsinhoud: zoals eerder geschetst werd, zijn de meeste 
assistenten weliswaar positief tot zéér positief over hun werk en over hun 
relatie met de budgethouder. De externe persoonlijke assistent wordt evenwel 
geconfronteerd met een veelal beperkte autonomie ten gevolge van een toege-
nomen empowerment van de gebruiker. Het is immers de persoon met een 
handicap die keuzes kan maken en bevelen. Dit geldt sterker voor de meer-
derjarige personen (met een fysieke handicap), wiens nood aan praktisch-
instrumentele assistentie hiertoe meer aanleiding geeft. Ondanks deze 
beperkte keuzevrijheid ervaren persoonlijke assistenten een gelijkwaardige 
verstandhouding; 

– kritiek op arbeidsvoorwaarden: externe persoonlijke assistenten blijken het echter 
moeilijk te hebben met de arbeidsvoorwaarden (verloning, loopbaanmogelijk-
heden) en de arbeidsrechtelijke bescherming. De budgethouder bepaalt zelf 
wat hij de assistent laat uitvoeren, en hoeveel hij daarvoor betaalt. Deze ver-
houding kan onbillijk uitvallen in het nadeel van de assistent. De grootste 
knelpunten voor de externe assistent liggen dan ook volgens Breda et al. (2004) 
niet zozeer bij de arbeidsinhoud of de arbeidsverhoudingen, maar wel bij de 
arbeidsvoorwaarden. Zo zijn het uurloon (een netto-uurloon in 2004 van 
gemiddeld € 11,70 en met mediaan gelijk aan € 8,54) en het gebrek aan oplei-
dingskansen de redenen van de grote ontevredenheid. Het gebrek aan door-
groeimogelijkheden, super- en/of intervisie, compensatie- en anciënniteits-
regeling, extralegale voordelen, … werken de hoge turn-over van persoonlijke 
assistenten in de hand. Een beter (en zekerder) werkaanbod én spanningen ten 
gevolge van relationele problemen of het botsen van verwachtingen liggen aan 
de basis van het hoge verloop van assistenten na een tewerkstelling van ge-
middeld zes maanden (mediaan gelijk aan vier maanden); 

– gebrek aan arbeidsrechtelijke bescherming: verschillende partijen die bij het PAB 
betrokken zijn, beklemtonen de spanning tussen de sociale en arbeidswet-
geving enerzijds en het PAB-systeem anderzijds: 
– tot voor kort vielen de loontrekkende assistenten onder de lege paritaire 

comités (i.e. voornamelijk paritair comité 100, maar ook 200). Dit schept 
onduidelijk over de verloning en loonstijgingen (cf. de norm in België om 
loonstijgingen sectoraal vast te leggen en in elk geval door een automati-
sche indexering, die sector bepaald is); 

– budgethouders hebben de keuze om te werken met een vast of een variabel 
uurrooster. De assistent moet minstens 3 aaneengesloten uren tewerk 
gesteld worden. Maar wanneer deze uren vallen, kan verschillen. Vele 
assistenten werken met een onregelmatig uurrooster. Dat beïnvloedt ook 
hun eigen sociale leven. Sommige assistenten kiezen hier bewust voor, 
anderen vinden de vereiste flexibiliteit een minder aangenaam neveneffect 
van hun baan; 

– er zijn veel onduidelijkheden inzake contracten. Een assistent kan een 
arbeider, bediende, dienstbode, huisbediende of jobstudent zijn. Hij kan 
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ook tewerkgesteld worden via PWA of dienstencheques. Een assistent 
wordt aangenomen via een sociaal secretariaat, een interimkantoor, een 
voorziening of zonder derde persoon. Al deze situaties hebben andere 
gevolgen met betrekking tot het werkgeverschap en de werkvoorwaarden. 

– risico’s op overbelasting: Er wordt gewezen op mogelijke risico’s op lichamelijke, 
emotionele en sociale belasting. De lichamelijke belasting is vooral zwaar bij 
personen met een motorische of meervoudige beperking, die verplaatst en 
getild moeten worden. De emotionele belasting heeft enerzijds te maken met 
de onvoorspelbare taakinhoud, en anderzijds met het menselijke aspect binnen 
de werkrelatie. Een van de typische elementen in de relatie tussen budgethou-
der en assistent, is dat er een grote betrokkenheid is op mekaars leven. In het 
bijzonder drukt de continue zorg bij de inwonende betaalde mantelzorger 
meestal een stempel op haar sociale leven en de algemene tevredenheid; 

– het economische kwaliteitsperspectief van de gebruiker kan ten koste gaan van de 
arbeidskwaliteit van de persoonlijke assistent. Er is immers een mogelijk per-
vers effect van het PAB, dat elk stukje van een normaal werknemersstatuut dat 
de budgethouder vrijwillig aan zijn assistent wil gunnen, tot gevolg heeft dat 
hij zelf een kleiner pakket aan ondersteuning overhoudt.  

Deze signalen over problemen met de arbeidsvoorwaarden en –welzijn van de 
persoonlijke assistenten blijken bovendien hand in hand te gaan met een hoog 
verloop en rekruteringsmoeilijkheden. Alhoewel het aantal PAB-houders geleide-
lijk is gegroeid tot ongeveer 1 500 (cijfer eind 2008) en deze budgethouders onge-
veer een 3 000 assistenten inschakelen, heeft het VAPH ondertussen gegevens ver-
zameld van naar schatting 15 000 contracten. Dit geeft aan dat er heel wat verloop 
is geweest onder de groep van PAB-assistenten en/of veel assistenten opeenvol-
gende korte tijdelijke contracten worden aangeboden. Budgethouders en hun ver-
enigingen klagen oven de moeilijkheid om een persoonlijk assistent te recruteren, 
zeker bij de eerste start. Het duurt soms enkele maanden, waardoor familieleden 
of anderen (tijdelijk) dienen te worden ingeschakeld als betaalde mantelzorgers. 

Aldus refereert dit fenomeen naar de problematiek van gelijkaardige 
VDAB-knelpuntberoepen (begeleider kinderopvang, opvoeder, gekwalificeerde 
verzorgende). Deze knelpuntproblematiek is overigens voor zulke ‘direct care 
workers’ niet enkel een Vlaams probleem, maar stelt zich in vele landen (zie bij-
voorbeeld de vele Amerikaanse Direct Care Workforce task forces op het niveau 
van de deelstaten). In een Belgische context moet daarbij ook de link worden 
gelegd met de mogelijke ‘werkloosheidsvallen’: het verschil tussen deeltijdse, 
laagbetaalde jobs en de uitkering bij inactiviteit wordt dan niet groot genoeg 
beschouwd, zodat gaan werken wordt ontmoedigd. 

Beleidsmatig heeft deze geschetste discussie over kwaliteit van de arbeid en ver-
loop van persoonlijke assistenten nog aan belang gewonnen, daar sinds 2009 het 
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paritair comité 100 35 jaar na zijn oprichting is geactiveerd. Vakbonden voeren 
momenteel dan ook campagne om tot minimale, sectorale loonsvoorwaarden te 
komen in dit paritair comité. Bovendien is een aanvullend PC 337 voor de non-
profitsector in oprichting. 

1.3 De negatieve ervaringen van ex-PAB-assistenten 

Naast de kritische blik van werkzame PAB-assistenten, is het vooral interessant 
om zicht te krijgen op de knelpunten die door de groep van ex-PAB-assistenten 
aangehaald zijn. In dat kader kwamen in de schriftelijke vragenlijst verschillende 
aspecten aan bod die deze negatieve signalen mogelijk in kaart kunnen brengen. 
Zo werd er gepeild naar initieel verwachte nadelen van de baan als PAB-assistent 
(tabel 4.2), maar ook de daadwerkelijke nadelen in de praktijk (tabel 4.3). Een 
andere mogelijke indicator voor de bestaande knelpunten in het werk als per-
soonlijk assistent, is de reden waarom de betreffende respondenten gestopt zijn 
met hun werk als assistent (tabel 4.4). Hierbij werd tevens gevraagd of ze dit als 
een moeilijke beslissing hebben ervaren of niet (tabel 4.5). Een laatste mogelijke 
indicator om zicht te krijgen op de diverse knelpunten van het beroep als 
PAB-assistent, is het al dan niet spijt hebben van de beslissing om als 
PAB-assistent te stoppen (tabel 4.6). 

Tabel 4.2 Verwachte nadelen van het werk als PAB-assistent 

Verwacht nadeel Aantal keer genoemd 

Combinatie ander werk, studie, gezin 9 
Geen collega’s ter afstemming 7 
Arbeidsvoorwaarden (verloning, contract, werktijdregeling) 7 
Constant beschikbaar zijn 6 
Praktische nadelen (veel administratie, veel onderweg met 

auto, …) 
6 

Fysieke, emotionele belasting 5 
Risico van het niet klikken 4 
Andere  3 

47 items werden genoemd (n=31). 

Bron: Schriftelijke vragenlijst ex-PAB-assistenten, HIVA-K.U.Leuven 

Het belangrijkste nadeel dat de groep van ex-PAB-assistenten oorspronkelijk van 
het werk als assistent dachten te ondervinden, is de eventueel moeilijke combina-
tie met ander werk, de studie of het gezin. Dit gevolgd door het niet hebben van 
collega’s om af en toe stoom af te blazen, mee te kunnen overleggen. Ook de pre-
caire arbeidsomstandigheden werden als verwacht nadeel door een aantal ex-
PAB-assistenten genoemd. Het constant beschikbaar moeten zijn bij dit type werk 
en de hoeveelheid aan administratie die erbij komt kijken, werd ook als een moge-
lijk knelpunt aangehaald. 5 assistenten noemden de mogelijke fysieke en/of emo-
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tionele belasting als een te verwachten nadeel van de baan als PAB-assistent. Een 
opvallend nieuw element dat als mogelijk knelpunt wordt aangehaald, is de 
mogelijkheid dat het niet zou kunnen klikken met de cliënt. Tot slot werden er 
nog een paar andere verwachte nadelen genoemd, zoals het niet hebben van 
ervaring en de onhygiënische toestand bij de cliënt. 

Tabel 4.3 Nadelen in de praktijk van het werk als PAB-assistent 

Nadeel in de praktijk Aantal keer genoemd 

Arbeidsvoorwaarden (verloning, contract, werktijdregeling) 18 
Weinig aantrekkelijke inhoud 7 
Fysieke, emotionele belasting 6 
Geen collega’s ter afstemming 4 
Weinig, geen appreciatie 3 
Werk sterk afhankelijk van onbeïnvloedbare factoren  

(weer, humeur cliënt, ritme cliënt, financiële situatie 
cliënt/budgethouder) 

3 

Andere 5 

46 items werden genoemd (n=31) 

Bron: Schriftelijke vragenlijst ex-PAB-assistenten, HIVA-K.U.Leuven 

Vergelijken we de verwachte nadelen met de effectieve nadelen van de baan als 
PAB-assistent, dan blijken de precaire arbeidsvoorwaarden door meer dan de helft 
van de groep ex-PAB-assistenten als belangrijkste ervaren nadeel aangehaald te 
worden. De verwachte moeilijke combinatie met ander werk, studie of het gezin – 
het initieel meest verwachte nadeel – is door niemand van de betreffende respon-
denten als effectief nadeel meer aangehaald. Daarvoor in de plaats wordt echter 
een nieuw nadeel aangehaald, namelijk het in de praktijk weinig aantrekkelijk 
vinden van de inhoud van het werk als PAB-assistent. Dat het werk daarnaast 
vaak afhankelijk is van onbeïnvloedbare factoren, zoals het humeur, ritme en/of 
financiële situatie van de cliënt is volgens sommige respondenten nog een extra 
nadeel aan dit type werk. Het gebrek aan appreciatie van de cliënt, dat ook als een 
effectief nadeel van het werken als PAB-assistent genoemd werd, sluit hierbij aan. 
De fysiek en/of emotionele belasting en het niet kunnen afstemmen met collega’s, 
die we tevens als te verwachten nadelen genoemd zagen worden, blijken in de 
praktijk voor een aantal respondenten daadwerkelijk een nadeel te zijn van het 
werk als PAB-assistent. Andere effectieve nadelen in de praktijk die genoemd 
werden zijn de af te leggen afstand, de onhygiënische toestand bij de cliënt, span-
ningen met derden en de onregelmatige zorg voor de cliënt (‘al de zoveelste 
begeleider’). 

Wat dan vervolgens de doorslaggevende reden is geweest voor de betreffende 
respondenten om hun werk als PAB-assistent te beëindigen, is een volgend te 
bespreken aspect. In de onderstaande tabel worden de redenen opgesomd die de 
respondenten ertoe hebben aangezet om hun werk te stoppen. 
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Tabel 4.4 Reden van het stoppen met het werk als PAB-assistent 

Reden Aantal keer genoemd 

Einde contract, geen verlenging 11 
Andere baan 7 
Moeilijke combinatie ander werk, studie, gezin 5 
Fysiek, emotioneel belastend 5 
Financieel 5 
Sterfgeval cliënt 2 
Onvrede inhoud 2 
Ziekte, zwangerschap 2 
Reden blanco 1 

39 items werden genoemd (n=31) 

Bron: Schriftelijke vragenlijst ex-PAB-assistenten, HIVA-K.U.Leuven 

Voor ruim een derde van de respondenten is de voornaamste reden om met hun 
werk als PAB-assistent gestopt te zijn, omdat hun contract ten einde was of niet 
meer verlengd werd of omdat de cliënt overleden is. Bij sommige respondenten 
ging het hierbij om een bewuste keuze om het contract niet meer te verlengen, of 
wist de persoon in kwestie dat het slechts om een tijdelijke baan ging. Bij andere 
daarentegen had dit niet met een eigen keuze te maken, maar kwam deze beslis-
sing nogal onverwacht (het budget van de cliënt was op, de budgethouder vond 
de band tussen de cliënt en de assistent te nauw geworden, de cliënt is overle-
den, …). Het vinden van een andere baan, de moeilijke combinatie met het andere 
werk, studie of gezin en een financieel argument, zijn arbeidsvoorwaardelijke 
aspecten die als overtuigende reden worden aangehaald om als PAB-assistent te 
stoppen. Rekening houdend met het voornaamste effectieve nadeel dat de ex-
PAB-assistenten (18 respondenten) aanhaalden, wordt dit ongeveer even vaak als 
reden om te stoppen vermeld (17 respondenten). Ook de fysiek en/of emotionele 
belasting in het algemeen of ziekte en zwangerschap meer specifiek, werden nadat 
deze eerder als effectieve nadelen waren ervaren, ook als redenen aangehaald om 
het PAB-assistentschap stop te zetten. De weinig aantrekkelijke inhoud die 7 res-
pondenten noemden als een effectief nadeel in de praktijk van de baan, blijkt nog 
maar voor 2 respondenten een daadwerkelijke reden te zijn om hun werk als PAB-
assistent te beëindigen.  

Hoe de ex-PAB-assistenten het nemen van deze beslissing ervaren hebben en om 
welke reden, wordt in de onderstaande tabel weergegeven.  
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Tabel 4.5 Al dan niet moeilijke beslissing om met het werk als PAB-assistent te stoppen 

Beslissing Aantal keer genoemd 

Moeilijk* 21 
Interpersoonlijk contact, goede band 9 
Deed werk graag 8 
Moeilijke relatie (fam.) cliënt 3 
Andere 3 
Niet moeilijk* 12 
Opluchting, wist van tijdelijk contract 4 
Liever meer uren 2 
Emotionele belasting viel weg 2 
Te lage verloning 1 

33 items werden genoemd (n=31); * let op: niet alle respondenten hebben een motivatie gegeven 
voor hun beslissing. Bovendien hebben 2 respondenten aangegeven dat de keuze enerzijds 
moeilijk was, maar anderzijds ook niet. 

Bron: Schriftelijke vragenlijst ex-PAB-assistenten, HIVA-K.U.Leuven 

Uit de resultaten blijkt dat 19 respondenten dit als een moeilijke beslissing ervaren 
hebben en 10 respondenten niet, 2 respondenten vonden het enerzijds moeilijk en 
anderzijds niet.  

De motivatie om deze beslissing te nemen ligt vooral in de relatio-
nele/emotionele sfeer: het wegvallen van het goede contact met de cliënt of het 
plezier dat de respondent aan het werk beleefde, ofwel juist omwille van de moei-
lijke relatie met de (familie van) de cliënt. Andere motivaties voor de moeilijke 
beslissing zijn de te zware combinatie tussen werk en privé, en een zekere vorm 
van schuldgevoel bij de respondent.  

De respondenten die de beslissing niet als moeilijk ervoeren, beargumenteren 
enerzijds met emotionele redenen, zoals een gevoel van opluchting, rust of het 
wegvallen van de emotionele belasting. Anderzijds werden er arbeidsvoorwaar-
delijke aspecten aangehaald, zoals de wens om een baan met meer uren te kunnen 
krijgen of de te lage verloning die het werk als PAB-assistent opleverde. 

Vervolgens is de groep van ex-PAB-assistenten gevraagd of ze spijt hebben van 
hun beslissing. In tabel 4.6 zetten we het al dan niet spijt hebben van hun beslis-
sing op een rij en de eventuele motivatie waarom. 
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Tabel 4.6 Al dan niet hebben van spijt om met het werk als PAB-assistent te stoppen 

Spijt Aantal keer genoemd 

Ja* 10 
Niet eigen keuze 3 
Deed werk graag 3 
Persoonlijke band 2 
Cliënt was afhankelijk van hulp 1 
Nee* 20 
Meer tevreden in (nieuwe) (andere) baan, studie 9 
Tijdsbesparend 4 
Emotionele belasting viel weg 3 
Vertrouwen zoek, gekwetst 2 
Andere 3 
Blanco 3 

30 items werden genoemd (n=31); * let op: niet alle respondenten hebben een motivatie gegeven 
voor hun beslissing. 

Bron: Schriftelijke vragenlijst ex-PAB-assistenten, HIVA-K.U.Leuven 

Van de ex-PAB-assistenten heeft ongeveer een derde aangegeven spijt te hebben 
van de beslissing om met het werk te stoppen. De motivatie lag wederom in de 
emotionele lijn, namelijk omwille van het plezier in het werk, de persoonlijk band 
van het werk. Het stoppen met het werk omdat het niet hun eigen keuze was is 
een andere motivatie die genoemd werd.  

Om echter nog meer zicht te krijgen op eventuele knelpunten van het werk van 
een PAB-assistent, is het wellicht duidelijker om ons te focussen op de groep res-
pondenten die geen spijt hebben van hun beslissing om te stoppen. De motivaties 
die hier aangehaald worden, liggen vooral in de lijn van de arbeidsvoorwaarden 
(meer tevreden in de huidige baan), zoals we dit al regelmatig hebben zien terug-
keren als ervaren knelpunt. Het wegvallen van de emotionele druk of het gevoel 
gekwetst te zijn, is voor een aantal respondenten de reden om geen spijt te hebben 
van hun genomen beslissing. Ook het gegeven dat het stoppen met het werk als 
PAB-assistent tijdswinst oplevert, is voor een aantal respondenten een motivatie 
om niet op hun beslissing terug te komen. Als andere redenen worden het toch te 
willen stoppen en het kunnen opdoen van ervaring genoemd.  

2. Besluit 

In het bespreken van de positieve (hoofdstuk 3) en negatieve aspecten van het 
werken als PAB-assistent, hebben we informatie geput uit de kwalitatieve bevra-
ging van een aantal (ex-)PAB-assistenten, uitgebreid met bevindingen uit eerder 
onderzoek. In tabel 4.7 geven we dezelfde aspecten nogmaals weer die uit de 
mondelinge interviews met de huidige groep van assistenten naar voren zijn 
gekomen, maar deze keer in een structuur gegoten waarbij we rekening gehouden 
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hebben met de 4 verschillende aspecten van de kwaliteit van de arbeid: arbeids-
inhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. 

Tabel 4.7 Samenvattend overzicht kwalitatieve bevraging positieve en negatieve aspecten van 
het werk als persoonlijk assistent 

4 A’s Positief Negatief 

Arbeidsinhoud Vrijheid voor de cliënt, maatwerk Administratieve belasting 
 Helpen van mensen (nuttig, 

erkenning) 
Invloed van familie, betrokkenen 
Kwalificatievereisten 

Arbeidsvoorwaarden Flexibiliteit (uren, inhoud) Statuut, verloning, contract, … 
 Betaalde job, vergoeding Combinatie werk-privé 
Arbeidsomstandigheden Huiselijke context Fysieke/emotionele belasting 
 Voldoening, dankbaarheid cliënt Eenzaam, geen collega’s 
 Helpen van mensen via interper-

soonlijk contact (plezierig) 
Praktische problemen 

 (Vlak bij) (t)huis werken  
Arbeidsverhoudingen Persoonlijke band met cliënt Gebondenheid 

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, HIVA-K.U.Leuven 

Alle vermelde aspecten passen in de structuur rond kwaliteit van de arbeid 
(4 A’s). Het bespreken van de positieve of negatieve aspecten van een baan, gaat 
vaak gepaard met het bespreken van de beleving ervan. Hiervoor verwijzen we 
terug naar het conceptueel kader (zie figuur 1.1). Deze jobbeleving zit dan niet 
meer vervat in de concrete aspecten van de kwaliteit van de arbeid, maar zijn 
eerder het gevolg van deze kwaliteit en zijn bv. terug te vinden in ofwel de 
werkstressoren en de stressreacties ofwel de energiebronnen en het werkplezier. 
Een concreet voorbeeld in onze kwalitatieve dataverzameling is het werk als 
nuttig of prettig ervaren, waarbij het eerste eerder als gevolg van een goede 
inhoud van de baan (het helpen van mensen) moet worden gezien en het tweede 
eerder als gevolg van de prettige omstandigheid van de baan (het helpen van 
mensen via interpersoonlijk contact). 

In het volgend hoofdstuk zullen de resultaten van de kwalitatieve beschrijving 
van de knelpunten van het werk als PAB-assistent, beschreven door de 
141 geïnterviewde huidige persoonlijk assistenten en door de 31 ex-PAB-
assistenten, op basis van kwantitatieve gegevens uit ons onderzoek verder 
getoetst worden.  
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HOOFDSTUK 5 
KWALITEIT VAN DE ARBEID 

In dit luik beschrijven we de kwaliteit van de arbeid zoals die ervaren wordt door 
de PAB-assistenten. We focussen daarbij op vier deelcomponenten van kwaliteit 
van de arbeid: arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en 
arbeidsverhoudingen. 

We beschrijven daarbij telkens hoe de volledige groep van assistenten het ziet, en 
toetsen daarna of individuele kenmerken eigen aan het assistentschap een impact 
hebben op die ervaren kwaliteit. We hebben daarbij het meeste aandacht voor de 
impact van het type cliënt enerzijds en de verhouding met de cliënt anderzijds. 
Met type cliënt verwijzen we naar drie subgroepen, namelijk minderjarige cliënt, 
meerderjarige cliënt met een fysieke handicap en meerderjarige cliënt met een ver-
standelijke handicap. We maken een onderscheid tussen twee types van verhou-
dingen tussen de assistent en de cliënt. Ten eerste is er het type relatie: is de assis-
tent familie, kennis of ongekend aan de cliënt vooraleer hij de professionele relatie 
aanging? Ten tweede onderscheiden we het type mantelzorger, gaat het om een 
inwonende-, een niet- inwonende- of een niet-mantelzorger? Daarnaast zullen we 
ook aandacht hebben voor een aantal andere individuele kenmerken zoals oplei-
dingsniveau, geslacht, lidmaatschap van de vakbond en gezinssamenstelling.  

We voeren daartoe telkens minimaal twee statistische analyses. Om de impact 
na te gaan van de variabelen type cliënt, type relatie en type mantelzorger, voeren 
we eerste steeds een bivariate analyse uit. Dit laat toe om de impact van de drie 
variabelen afzonderlijk in te schatten.11 Een tweede analyse laat toe om na te gaan 
of de variabelen samen ook nog een impact hebben bovenop elkaar, meestal voe-
ren we daartoe een logistische regressie uit waarbij de variabelen type cliënt, type 
mantelzorger12

                                                 
11  In de meeste gevallen getoetst via een Chi2 toets. Soms is dat niet mogelijk en dient dit opgelost 

te worden door een 2x2 kruistabel te creëren. Deze kruistabel krijgen we door het samenvoegen 
van categorieën waardoor een fisher exact test mogelijk wordt. 

 en de individuele kenmerken worden opgenomen. Op die wijze 
kunnen we toetsen of elke van deze variabelen een significante bijdrage levert aan 
de waargenomen resultaten bovenop een eventueel effect van andere variabelen. 

12  Om type mantelzorger en type relatie heel sterk met elkaar samenhangen is het onmogelijk om 
deze variabelen zinvol samen op te nemen in de analyse. 
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In onze rapportage met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid zullen we 
voornamelijk verwijzen naar de resultaten van de eerste analyses, en de tweede 
analyses bespreken indien ze een inhoudelijke meerwaarde leveren. 

1. Arbeidsvoorwaarden 

1.1 Contract 

De grote meerderheid van de PAB-assistenten is tewerkgesteld via een contract 
met de budgethouder (tabel 5.1). Dat betekent dat in nagenoeg 85% van de geval-
len er een werkgever-werknemer-relatie bestaat tussen de verzorgende en de 
budgethouder. Deze groep die aangegeven hebben een contract met de budget-
houder te hebben, bevat ook een groep respondenten die aangegeven hebben een 
contract met een sociaal secretariaat of boekhoudkantoor te hebben (oorspronke-
lijk onder de categorie ‘andere’). Waarschijnlijk betreft het hier reguliere contrac-
ten met de budgethouder, van wie de administratieve zaken door een sociaal 
secretariaat geregeld worden. Daarnaast is er een relatief grote groep die tewerk-
gesteld wordt via een uitzendcontract

Tabel 5.1 Vernoemde contracten (n=191, meerdere antwoorden waren mogelijk) 

 (16%). Andere contractvormen komen 
hoogst uitzonderlijk voor en gaan om zeer specifieke afspraken.  

Type contract n % 

Contract met budgethouder 159 84,7 
Uitzendcontract 30 15,9 
Dienstencheques 4 2,1 
Jobstudent 4 2,1 
Zelfstandige 3 1,8 
Contract via verzorgingsinstelling 3 1,6 
Dienstbode 1 0,7 
Noch contract noch zelfstandige 1 0,7 
Helper van zelfstandige 0 0,0 
Andere 3 1,8 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

We stellen een significant verband vast tussen het hebben van een contract met de 
budgethouder en het al dan niet mantelzorger zijn (Chi2=6.05, df=2, p<0.05). 
Mantelzorgers (81% binnen deze groep) hebben beduidend vaker een contract met 
de budgethouder dan assistenten die zich niet als dusdanig beschouwen (68%). 
We stelden ook een significant verband vast met de variabele relatie (Chi2=8.87, 
df=2, p<0.05). Assistenten die familie zijn van de cliënt (8% binnen deze groep) 
zijn minder vaak tewerkgesteld via een uitzendkantoor dan de overige PAB-
assistenten (24% binnen deze groep). 
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Ook aan de hand van een multivariate analyse worden deze relaties bevestigd. 
We voerden daarnaast ook een meer uitgebreide multivariate analyse uit waarin 
ook de variabelen opleiding, gezinssamenstelling, vakbondslidmaatschap en 
geslacht werden opgenomen. Geen van deze variabelen bleek echter een signifi-
cante impact te hebben op de kans voor een contract met de budgethouder of een 
uitzendcontract. 

Een contract van onbepaalde duur blijkt eerder de norm te zijn onder de PAB- 
assistenten, 86% bezit zo een contract. 13% van de assistenten is tewerkgesteld via 
een contract van bepaalde duur. De duur van deze contracten varieert van een 
week (voor 45% van de groep assistenten met een contract bepaalde duur) tot 
ruim 2,5 jaar (5%). Een paar mensen (15%) heeft een jaarcontract. Van de overige 
assistenten met een contract van bepaalde duur varieert dit van 1 maand, 3, 6, 10 
tot 17 maanden. Als er vervolgens gevraagd wordt naar het aantal opeenvolgende 
tijdelijke contracten, dan blijkt voor ruim de helft van deze groep assistenten dit 
tot maximaal 8 à 10 contracten te gaan. Voor de andere helft ligt dit boven de 20 
met een zelfs een uitschieter van 400 contracten. Dit blijkt tevens de groep assis-
tenten te zijn, die telkens met weekcontracten werkt.  

Assistenten die familie zijn van de cliënt werken significant (chi2=6.16, df=2, 
p<0.05) vaker met een vast contract (92% binnen deze groep) dan assistenten die 
een kennis zijn (79% binnen deze groep) of voordien ongekend waren (82% binnen 
deze groep). Ook inwonende mantelzorgers (95%) werken beduidend (chi2=6.70, 
df=2, p<0.05) vaker met een vast contract dan de andere PAB-assistenten (82%). 
Multivariate analyse bevestigt deze laatste relatie,13

De meerderheid van deze contracten betreffen bediende contracten (75%), maar er 
is ook een relatief grote groep die stelt als arbeider tewerkgesteld te zijn (19%). 
Tewerkstelling als zelfstandige is eerder uitzonderlijk (5%). 

 daarnaast werd geen bijdrage 
van andere kenmerken van de assistent als significant weerhouden. 

Tewerkstelling als arbeider komt beduidend (Chi2=6.91, df=2, p<0.05) minder 
vaak voor als de cliënt minderjarig is (7% binnen deze groep). Binnen de groepen 
die werken voor meerderjarige cliënten met een fysieke of verstandelijke handicap 
bedraagt het percentage arbeiders respectievelijk 20% en 31%. 

Uit multivariate analyses blijkt dat de relatie tussen type cliënt en arbeiders-
statuut ook na controle voor andere kenmerken van de cliënt blijft bestaan. An-
dere variabelen bleken geen significante impact te hebben. 

                                                 
13  Omwille van de sterke colineariteit tussen de variabele ‘type cliënt’ en ‘type mantelzorger’, is 

het onmogelijk om beide zinvol samen op te nemen in de multivariate analyses. Omwille van 
inhoudelijke redenen verkiezen we telkens de variabele in verband met mantelzorgers op te 
nemen. 



52 Hoofdstuk 5 

 

1.2 Arbeidstijd 

De overgrote meerderheid van de PAB-assistenten (90%, n=190) stelt dat men 
schriftelijk overeengekomen is hoeveel uren men werkt. Er werden geen signifi-
cante verschillen vastgesteld naargelang type van cliënt en type mantelzorger en 
type relatie met de cliënt.14

Opvallend is dat 80% (n=188) van de PAB-assistenten deze job deeltijds beoefent. 
De antwoorden toonden een significante relatie met type relatie (Chi2=12.84, df=2, 
p<0.01) en type mantelzorger (Chi2=19.74, df=2, p<0.001), maar niet met type 
cliënt.  

 

Uit tabel 5.2 en 5.3 blijkt dat assistenten die familie of inwonend mantelzorger 
zijn beduidend vaker een voltijdse baan hebben. Ook een multivariate analyse 
bevestigt dat inwonende mantelzorgers een beduidende lagere kans hebben om 
deeltijds aan de slag te zijn. Andere variabelen blijken geen impact te hebben op 
het al dan niet hebben van een deeltijdse baan als PAB-assistent. 

Tabel 5.2 Kruistabel type relatie en voltijdse versus deeltijdse baan 

 Familie Kennis Ongekende Totaal 
 n % n % n % n % 

Voltijdse baan 27 30,7 1 2,9 10 15,9 38 20,5 
Deeltijdse baan 61 69,3 33 97,1 53 84,1 147 79,5 

Totaal 88 100,0 34 100,0 63 100,0 185 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 5.3 Kruistabel type mantelzorger en voltijdse versus deeltijdse baan. 

 Inwonende 
mantelzorger 

Niet inwonende 
mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

 n % n % n % n % 

Voltijdse baan 23 39,7 8 16,7 7 9 38 20,7 
Deeltijdse baan 35 60,3 40 83,3 71 91 146 79,3 

Totaal 58 100,0 48 100,0 78 100,0 184 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

De reden die het meest wordt genoemd om deeltijds te werken is het hebben van 
een andere job (39%, zie tabel 5.4). Dat is een opvallende maar geen verrassende 

                                                 
14  Wel vonden we een licht significant verband (Fischer Exact test : p<0.05) met al dan niet kennis 

zijn van de cliënt. Kennissen van de cliënt (12% binnen deze groep) gaven vaker aan een mon-
delinge afspraak gemaakt te hebben dan de andere assistenten (3% binnen deze groep). 
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vaststelling in het licht van voorgaande resultaten, daar zagen we immers dat 41% 
van de PAB-assistenten er een andere job op nahield. Dit gegeven suggereert wel 
dat heel wat assistenten hun assistentschap mogelijk niet als hun ‘hoofdberoep’ 
beschouwen, maar eerder als een ‘bijberoep’ bij hun andere baan. 

De verdeling van deze groep blijkt niet verschillend naargelang het type cliënt, 
type relatie of type mantelzorger. Multivariate analyse bevestigt dit resultaat (zie 
tabel 5.5). Uit deze laatste analyse blijkt het opleidingsniveau van de assistent wel 
samen te hangen met de kans op het nog hebben van een andere job. Hoe hoger 
het diploma van de assistent, hoe hoger de kans dat hij of zij nog een andere job 
heeft. 

Tabel 5.4 Kruistabel type onderwijs en het al dan niet hebben van een andere baan 

 Lager 
onderwijs 

Secundair 
onderwijs 

Bachelor Master Totaal 

 n % n % n % n % n % 

Een andere job 9 27,3 23 34,3 20 50 7 70 58 39,3 
Geen andere job 24 72,4 44 65,7 20 50 3 30 91 60,7 

Totaal 33  67 100,0 40 100,0 10 100,0 150 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 5.5 Redenen om deeltijds te werken (n=150, meerdere antwoorden waren mogelijk) 

Redenen deeltijds werken n % 

Middelen beperkt 29 19,3 
Niet voltijds vereist 31 20,7 
Familiale redenen 14 9,4 
Persoonlijke redenen 31 20,5 
Lichamelijk te zwaar 7 4,5 
Mentaal te zwaar 2 1,6 
Gezondheidsredenen 4 2,8 
Andere job 58 38,6 
Andere redenen 31 20,6 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

De drie andere belangrijke redenen om deeltijds te werken, zijn de beperking van 
de PAB-middelen (19%), het niet voltijds vereist zijn van het assistentschap (21%) 
en persoonlijke redenen van de assistent (21%). Bij andere redenen om deeltijds te 
gaan werken, wordt voornamelijk gewezen op de beperkte combineerbaarheid 
met een uitkering of pensioen. Voor hen geldt immers een maximum grens van 
bijverdienen, waardoor ze niet voltijds kunnen werken. Daarnaast wordt ook het 
voldoende zijn van de deeltijdse zorg aangehaald, omdat de cliënt bv. nog naar 
school of een dagverblijf gaat. Deze reden sluit nauw aan bij het niet vereist zijn 
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van voltijds actief te moeten zijn als PAB-assistent. Nog een andere reden die aan-
gehaald wordt om deeltijds te werken, is dat er ook andere PAB’ers actief zijn 
voor dezelfde cliënt. De overige andere redenen die aangehaald worden (9-tal) 
zijn van persoonlijke aard, dus deze zouden aan de categorie ‘persoonlijke 
redenen’ toegevoegd kunnen worden.  

Wat betreft de beperktheid van de PAB-middelen stellen we een verband vast met 
type relatie en type mantelzorger, maar niet met type cliënt.  

Assistenten die voor de professionele relatie ongekend (9.4% binnen deze 
groep) waren aan de cliënt gaan minder vaak (Chi2=4.97, df=1, p<0.05) dan de 
andere assistenten (25% binnen deze groep), akkoord met de stelling dat de 
PAB-middelen beperkt zijn. Inwonende mantelzorgers (32% binnen deze groep) 
vinden dan weer vaker (Chi2=4.24, df=1, p<0.05) dan de andere assistenten (16% 
binnen deze groep) dat deze middelen beperkt zijn. 

We stellen ook een verband vast tussen het al dan niet voltijds vereist zijn van 
de zorg met type relatie en type mantelzorger, maar niet met type cliënt. Familie-
leden (13% binnen deze groep) stellen significant minder vaak (Chi2=3.98, df=1, 
p<0.05) dan de andere assistenten (27% binnen deze groep) dat de zorg niet vol-
tijds vereist is. Ook inwonende mantelzorgers komen tot dezelfde conclusie als 
familieleden (6% versus 26% binnen de resp. groepen, Chi2=6.35, df=1, p<0.05). 
Degenen die zich niet als mantelzorger (30% versus 13% binnen de groepen) 
beschouwen stellen daarentegen vaker (Chi2=5.75, df=1, p<0.05) dat de zorg niet 
voltijds vereist is.15

Uit deze analyse van de redenen om deeltijds te gaan werken valt op dat vooral 
praktische redenen aangehaald worden voor het deeltijdse karakter. Er wordt 
nauwelijks verwezen naar factoren die met de arbeidsinhoud te maken hebben 
(bv. fysieke of emotionele belasting) wanneer naar de reden van deeltijdarbeid 
gevraagd wordt. Dit geeft aan dat een aantal mogelijk problematische aspecten 
van de kwaliteit van de job (zoals de emotionele of fysieke belasting) niet van die 
aard zijn dat ze het voor veel werknemers verhinderen dat een PAB-assistent vol-
tijds aan de slag gaat. Het is natuurlijk ook mogelijk dat assistenten die hun job als 
problematisch beschouwen, de job niet blijven uitoefenen en dus niet in het vizier 
van deze bevraging komen. Toch ook uit de bevraging van de ex-PAB-assistenten 
zagen we al eerder dat de emotionele of fysieke belasting van de baan niet als een 
zeer belangrijk knelpunt werd aangehaald. 

 

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van het aantal uren dat de 
PAB-assistenten werken, zowel de contracturen als de effectieve uren. Het aantal 
contracturen varieert voor de verschillende groepen van 1 uur tot 40 uur per 
week. Een nadere beschouwing van de diverse groepen laat een duidelijk verschil 

                                                 
15  Mutivariate analyses tonen aan dat deze relaties overeind blijven indien de variabelen samen 

worden opgenomen. 
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zien in de verdeling van het aantal gewerkte uren. Inwonende mantelzorgers 
werken het meeste aantal uren als PAB-assistent. Ze werken ook het meest in een 
voltijdse PAB-baan (zie ook hoger) én meer in deeltijdse banen. ‘Microjobs’ van 
maximaal twee tot drie dagen per week zijn dan weer het type contract voor niet-
inwonende mantelzorgers en niet-mantelzorgers.  

Maken we de vergelijking met het effectief aantal gewerkte uren, dan komt dit 
nagenoeg overeen met het aantal contracturen. Een opmerking is hier op zijn 
plaats. Het valt op dat de non-respons bij het aantal effectief gewerkte uren een 
stuk hoger ligt dan bij het aantal contracturen. Dit heeft wellicht te maken met het 
feit dat de betreffende respondent het erg moeilijk vond om dit aantal uren in te 
schatten. Kijken we nog iets meer in detail dan zien we ook net dat vooral de 
groep inwonende mantelzorgers geen antwoord heeft gegeven op deze vraag. Uit 
de huidige analyses krijgen we hiervoor nog een extra indicatie doordat voor ruim 
10% van de PAB-assistenten het aantal effectief gewerkte uren hoger ligt dan 
40 uur per week. Bekijken we wederom deze gegevens binnen de specifieke groe-
pen, dan springt direct in het oog dat dit vooral komt, doordat 4 op de 
10 inwonende mantelzorgers meer dan 40 uur per week effectief als PAB-assistent 
werkzaam is.  



 

 

Tabel 5.6 Aantal contracturen versus aantal effectieve uren, absolute cijfers en percentages 

Werkuren Werkuren volgens contract Effectieve werkuren 
 Inwonende 

mantelzorger 
Niet-

inwonende 
mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal Inwonende 
mantelzorger 

Niet-
inwonende 

mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1,5-8 uur (max. 1 dag p/w) 6 (9,7) 13 (28,5) 32 (41,5) 52 (28,1) 2 (4,6) 9 (20,2) 30 (41,0) 42 (25,8) 
9-16 uur (max. 2 dagen p/w) 3 (5,4) 11 (23,0) 11 (14,6) 26 (13,8) 4 (9,3) 12 (25,8) 12 (16,9) 28 (17,4) 
17-24 uur (max. 3 dagen p/w 21 (35,8) 11 (24,7) 16 (21,0) 51 (27,4) 7 (16,7) 10 (21,9) 14 (19,6) 33 (20,5) 
25-32 uur (max. 4 dagen p/w 5 (8,4) 3 (5,5) 8 (10,3) 15 (8,3) 3 (6,8) 4 (8,2) 6 (8,9) 13 (8,0) 
33-40 uur (max. 5 dagen p/w 24 (40,8) 8 (18,4) 10 (12,7) 42 (22,6) 9 (22,5) 8 (18,4) 9 (11,9) 26 (16,0) 
Meer dan 40 uur - - - - 16 (40,1) 3 (5,5) 1 (1,7) 20 (12,2) 
     18 0 6  

N 58 46 78 186 40 46 72 163 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 
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Indien er overuren dienen gepresteerd te worden dan stelt de grote meerderheid 
(66%) van de assistenten (n=165) dat die niet worden gecompenseerd (zie 
tabel 5.7). De overige assistenten stellen dat in ruil de extra uren uitbetaald 
worden (20%), dat men in compensatie verlof kan opnemen (12%) of dat ze een 
keuze hebben tussen deze laatste twee alternatieven (2%).  

Assistenten die familie zijn van de cliënt stellen beduidend vaker (Chi2=49,27, 
df=2, p<0.001) dan de andere assistenten dat ze geen compensatie krijgen voor de 
gepresteerde overuren (tabel 5.7). We stellen een gelijkaardige relatie voor naar-
gelang type mantelzorger. Inwonende mantelzorgers stellen beduidend vaker 
(Chi2=41,92, df=2, p<0.001) dan de andere PAB-assistenten dat ze geen compensa-
tie krijgen voor gepresteerde overuren (tabel 5.8). Toch blijft het opvallend dat ook 
degenen die een eerder professionele band hebben met de cliënt ook relatief vaak 
rapporteren geen compensatie voor overuren te ontvangen. 

Tabel 5.7 Kruistabel type relatie en al dan niet compensatie voor gepresteerde overuren 

 Familie Kennis Ongekende Totaal 
 n % n % n % n % 

Compensatie voor 
gepresteerde 
overuren 

8 9,2 15 55,6 31 64,6 54 33,3 

Geen compensatie 
voor gepresteerde 
overuren baan 

79 90,8 12 44,4 17 35,4 108 66,7 

Totaal 87 100,0 27 100,0 48 100,0 162 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 5.8 Kruistabel type mantelzorger en al dan niet compensatie voor gepresteerde overuren 

 Inwonende 
mantelzorger 

Niet inwonende 
mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

 n % n % n % n % 

Compensatie voor 
gepresteerde 
overuren 

1 1,7 20 46,5 33 55 54 33,3 

Geen compensatie 
voor gepresteerde 
overuren baan 

58 98,3 23 53,5 27 45 108 66,7 

Totaal 59 100,0 43 100,0 60 100,0 162 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 
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De meeste assistenten (60%) hebben een vast uurrooster en werken dus elke week 
hetzelfde aantal uur op dezelfde tijdstippen. 17% stelt wekelijks een vast aantal 
uur te werken, maar de tijdstippen waarop kunnen variëren. 18% van de assis-
tenten stelt te werken in een uurrooster dat wekelijks kan variëren in aantal uren 
en tijdstip waarop deze uren gepresteerd worden.  

We stellen geen significante verschillen vast wat betreft uurrooster naargelang 
type cliënt, type relatie of type mantelzorger. 

34% van de assistenten geeft aan dat veranderingen in het uurrooster zich nooit 
voordoen. Indien men toch vermeld dat er zich veranderingen voordoen, dan 
wordt 7% de dag zelf, 7% één dag op voorhand en 34% een aantal dagen op voor-
hand daarvan op de hoogte gebracht (n=172). 

We stellen een significant verband vast tussen al dan niet veranderen van het 
uurrooster met het type relatie (Chi2=18.44, df=2, p<0.001) en het type mantelzor-
ger (Chi2=23.37, df=2, p<0.001), maar niet met het type cliënt (Chi2=0.52, df=2, 
p>0.05). Assistenten die familie zijn van de cliënt en inwonende mantelzorgers 
stellen beduidend vaker dat ze geen veranderingen in hun uurrooster kennen. 

Tabel 5.9 Kruistabel type relatie en al dan niet veranderingen in uurrooster 

 Familie Kennis Ongekende Totaal 
 n % n % n % n % 

Nooit veranderingen in 
uurrooster 

38 50,7 9 27,3 10 16,4 57 33,7 

Veranderingen in 
uurrooster 

37 49,3 24 72,7 51 83,6 112 66,3 

Totaal 75 100,0 33 100,0 61 100,0 169 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 5.10 Kruistabel type mantelzorger en al dan niet veranderingen in uurrooster 

 Inwonende 
mantelzorger 

Niet inwonende 
mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

 n % n % n % n % 

Nooit veranderingen in 
uurrooster 

29 63,0 8 17,0 22 29,7 59 35,3 

Veranderingen in 
uurrooster 

17 37,0 39 83,0 52 70,3 108 64,7 

Totaal 46 100,0 47 100,0 74 100,0 167 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 
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Bijna de helft (45%, n=190) van de assistenten kent wacht- en rusttijden tijdens zijn 
werk waarin hij of zij geen taken voor de persoon met handicap kan verrichten. 
Voor drie vierde van deze groep (77%, n=87) worden deze wachttijden als werk-
uren beschouwd, voor de andere assistenten in dat geval (23%) niet. 

73% (n=180) van de respondenten stelt vaak of altijd te kunnen kiezen wanneer hij 
of zij verlof opneemt. Daartegenover staat dat 18% van de PAB-assistenten 
beweert nooit zelf te kunnen kiezen wanneer men het verlof opneemt. 

Inwonende mantelzorgers (60% binnen deze groep) stellen beduidend minder 
(Chi2=7.22, df=1, p>0.01), dan de andere assistenten (79%), dat ze altijd of vaak 
kunnen kiezen wanneer ze hun verlof opnemen. Er werden geen beduidende ver-
schillen vastgesteld naargelang type relatie of type cliënt.  

Mantelzorgers geven slechts in de helft van de gevallen (55%) aan dat ze hun ver-
lof kunnen opnemen. Daarenboven zegt 60% van de mantelzorgers dat er geen 
duidelijk onderscheid is tussen hun werk als assistent en hun taak als mantelzor-
ger. 

 
Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Figuur 5.1 Op welke tijdstippen werken PAB-assistenten 

Indien we het tijdstip bekijken waarop PAB-assistenten aan het werk zijn, dan stelt 
68% vaak op een regulier tijdstip (tussen 7 en 17u) te werken. Opvallend is echter 
dat heel wat assistenten aangeven vaak of altijd op een minder gewoon tijdstip te 
werken. Meer dan 50% van de assistenten werkt tussen 17 en 20u ‘s avonds. Later 
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op de avond daalt dat aantal beduidend, bijna 40% van de assistenten stelt vaak of 
altijd tussen 20 en 22u te werken en 23% werkt vaak of altijd ‘s nachts.  

Ook in het weekend en op feestdagen blijken heel wat assistenten aan de slag. 
Bijna 50%van de assistenten werkt vaak of altijd op zaterdag. Op zon- en feestda-
gen wordt er door ongeveer 35% van de assistenten vaak of altijd gewerkt, terwijl 
dit eigenlijk niet is toegelaten voor persoonlijke assistenten. Anderzijds stelt meer 
dan 40% van de assistenten nooit op deze dagen te werken.  

We stellen voor alle bevraagde tijdstippen vast dat er een significante relatie (zie 
bijlage 3) bestaat tussen altijd vaak werken op dat tijdstip en type relatie en type 
mantelzorger. Samengevat stellen assistenten die familie of inwonende mantel-
zorger zijn op eender welk tijdstip vaker of altijd aan het werk te zijn dan de 
andere assistenten. Naarmate het tijdstip van werken meer irregulier is, wordt de 
kloof tussen assistenten die familie of inwonende mantelzorger zijn en de andere 
assistenten groter. 

1.3 Loon 

Een belangrijk element in het bespreken van de arbeidsvoorwaarden van de 
PAB-assistenten is het loon dat ze krijgen voor de bewezen diensten. Aan de res-
pondenten werd dan ook hun nettoloon gevraagd. Aanvankelijk stuitten we hier 
op een tamelijk grote groep met ontbrekende gegevens. We hebben in die gevallen 
geopteerd om het brutoloon mee in de analyse op te nemen.16

De onderstaande figuren geven een overzicht van de verdeling van het uurloon, 
zowel naar absolute verdeling als naar de relatieve verdeling.  

 In de uiteindelijke 
verdeling hebben we gekozen om een netto-uurloon weer te geven, afgerond op 
het gehele getal. Om uitspraken te kunnen doen over de volledige populatie van 
PAB-assistenten zijn deze loongegevens wederom gewogen. Tabel 5.11 geeft een 
overzicht van de verdeling van het gemiddelde uurloon en de verdeling volgens 
de mediaan (het rekenkundige middelste punt). 

                                                 
16  Het omzetten van het brutoloon in een nettoloon is een complexe aangelegenheid. Vrij 

algemeen wordt van het brutoloon allereerst een RSZ-bijdrage afgehouden, en daarna een 
bedrijfsvoorheffing en bijzondere sociale bijdrage. De RSZ-bijdrage is in regel 13,07% van het 
brutoloon, maar kan bij specifieke groepen (zoals studenten of werknemers met een laag loon) 
anders berekend worden. De bedrijfsvoorheffing is afhankelijk van de gezinslast en de 
loonhoogte, en kan bijgevolg ook niet zonder een uitgebreide kennis van de persoonlijke 
situatie bepaald worden. Voor een alleenstaande die 100 uur per maand werkt en hiervoor een 
loon van 1 000 euro ontvangt zou deze bedrijfsvoorheffing op 8,22% liggen. Bij de bepaling van 
het nettoloon van PAB-assistenten waarvan we het brutoloon niet kennen zullen we de twee 
geciteerde percentages hanteren. Het nettoloon wordt in deze studie bepaald als 78,71% van 
het brutoloon, een zo goed mogelijke benadering van de reële situatie. 
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Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, gewogen dataset, HIVA-K.U.Leuven 

Figuur 5.2 Netto uurloon van de PAB-assistenten per absoluut aantal 
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Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, gewogen dataset, HIVA-K.U.Leuven 

Figuur 5.3 Netto uurloon van de PAB-assistenten in percentages 

Een duidelijke piek in het uurloon ligt bij de 8 euro voor alle types verzorgenden 
en dit zowel in absolute als relatieve zin; dit betekent dat steeds de grootste groep 
van PAB-assistenten rond de 8 euro per uur verdient (variërend van een kwart bij 
de niet-mantelzorgers, tot een derde bij de inwonende mantelzorgers). Een opval-
lend verschil laat zich optekenen bij de niet-mantelzorgers, waar deze ‘piek’ iets 
meer afgevlakt is in vergelijking met de beide andere groepen, doordat er ook een 
grote groep PAB-assistenten rond de 9 euro per uur verdient. 
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Verder is het ook aangenaam om vast te stellen dat het uurloon van nagenoeg 
alle PAB-assistenten 7 euro of meer bedraagt. Met de PAB-budgetten worden 
assistenten nagenoeg nooit lonen uitgekeerd onder het niveau van het minimum-
loon. 

Tabel 5.11 Verdeling netto uurloon volgens type verzorgende 

 Gemiddelde Mediaan n 

Inwonende mantelzorger 9,15 8,07 52 
Niet-inwonende mantelzorger 10,12 9,28 41 
Geen mantelzorger 10,09 8,66 69 

Totaal 9,77 8,66 165 

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, gewogen dataset, HIVA-K.U.Leuven 

Het gemiddelde netto uurloon van de PAB-assistenten is ruim 9,50 euro. Als we 
echter rekening houden met het type verzorgende dan valt op dat het vooral de 
inwonende mantelzorgers zijn, die in vergelijking met de beide andere groepen 
nagenoeg 1 euro per uur minder verdienen. Eerder bleek ook al dat precies vaak 
deze groep overuren presteert die niet vergoed worden. Hoewel de verschillen al 
bij al beperkt blijven, ligt het loon per effectief gepresteerde uur bij de inwonende 
mantelzorgers dus duidelijk het laagst. 

In figuur 5.4 wordt vervolgens de eerder voorgestelde relatieve verdeling cumu-
latief voorgesteld, zodat er een nog duidelijker visueel overzicht van de loon-
opbouw wordt weergegeven. 
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Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, gewogen dataset, HIVA-K.U.Leuven 

Figuur 5.4 Netto uurloon van de PAB-assistenten, cumulatief overzicht 

De cumulatieve verdeling (figuur 5.4) laat zien dat 50% van alle mantelzorgers tot 
een maximum van 8 euro per uur verdient en 75% verdient maximaal 10 euro per 
uur. Hier zijn er wel duidelijk verschillen te onderscheiden tussen de niet-
inwonende mantelzorgers en de inwonende mantelzorgers. Van deze laatste cate-
gorie verdient namelijk al ongeveer 85% maximaal 10 euro per uur, terwijl dit 
voor de niet-inwonende mantelzorgers slechts 65% is. Dit duidt er wederom op 
dat het merendeel van de inwonende mantelzorgers een iets lager loon kennen 
dan de andere types verzorgenden. 

Vergelijken we al de gegevens van het gemiddeld netto uurloon en de cumula-
tieve verdeling van de lonen met de bevindingen uit de studie van Breda et al. 
(2004), dan komen we tot de volgende vaststellingen.  

In de eerste plaats levert een vergelijking van het gemiddeld netto uurloon met 
het uurloon dat door Breda et al. (2004) werd vastgesteld, namelijk 11,70 euro, een 
verschil van ruim 2 euro per uur op. We beschikken over te weinig informatie om 
hiervoor direct een verklaring te vinden. Wel kunnen we stellen dat binnen onze 
verdeling van de data zeer weinig uitschieters met een zeer laag uurloon (6% ver-
dient minder dan 7 euro) of een zeer hoog uurloon zijn (5% verdient meer dan 
14 euro), die eventueel voor een vertekening van het gemiddelde kunnen zorgen. 
In dit geval is het wellicht beter om niet enkel naar het gemiddelde uurloon te kij-
ken, maar ook naar de verdeling van de PAB-assistenten ten aanzien van dit uur-
loon. 

In de tweede plaats kunnen we dan ook met betrekking tot de cumulatieve ver-
deling wel tot dezelfde vaststelling komen: Breda et al. (2004) concludeerde name-
lijk dat de helft van de respondenten 8,54 euro verdient, terwijl dit in onze studie 
8,66 euro is (zie tabel 5.12, mediaan totaal). Vervolgens vonden Breda et al. (2004) 
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ook een verschil tussen de groep betaalde mantelzorgers en de externe persoonlijk 
assistenten, waarbij deze laatste groep een iets lager gemiddeld netto uurloon 
krijgt dan de betaalde mantelzorgers. Uit onze analyse blijkt dit daarentegen niet 
het geval te zijn: hoewel de lonen zeer dicht bij elkaar liggen, zijn het wel juist de 
inwonende mantelzorgers die het minst verdienen, terwijl de niet-inwonende 
mantelzorgers en de niet-mantelzorgers ongeveer hetzelfde loon per uur ontvan-
gen. 

De meerderheid van de PAB-assistenten (69%, n=190) stelt dat hun loon gebaseerd 
is op een officieel barema. Voor 13% van de assistenten blijkt dat niet het geval, 
een belangrijke groep (18%) weet niet of hun loon gebaseerd is op een bepaald 
barema. Er werden geen significante verbanden met type cliënt, type relatie of 
type mantelzorger vastgesteld. Uit de multivariate analyse komt naar voor dat het 
opleidingsniveau samenhangt met de kans dat het loon op een officieel barema is 
gebaseerd. Assistenten met een diploma lager onderwijs of secundair onderwijs 
blijken merkwaardig genoeg vaker dan degenen met een diploma op master-
niveau een loon te kennen dat gebaseerd is op een officieel barema.  

De meerderheid van de PAB-assistenten (62%, n=190) stelt dat bij de bepaling van 
hun loon geen rekening gehouden wordt met hun anciënniteit. 21% weet niet of 
dat het geval is, en 17% van de assistenten stelt dat er wel rekening gehouden 
wordt met hun anciënniteit.  

Deze variabele toont een significant verband met het type relatie (Chi2=17.09, 
df=2, p<0.01). Assistenten die ongekend waren aan de cliënt voor de professionele 
relatie (47%) geven minder vaak dan andere assistenten (71%) aan dat er geen 
rekening wordt gehouden met hun anciënniteit. 

De meerderheid van de assistenten (68%, n=190) stelt dat hun loon automatisch 
wordt geïndexeerd. 15% weet of dit het geval is, en 17% weet dat dit niet het geval 
is. Er werden geen significante verbanden met type cliënt, type relatie of type 
mantelzorger vastgesteld. 

Uit tabel 5.12 komt naar voor dat toeslagen bovenop het loon van de 
PAB-assistenten eerder uitzonderlijk zijn. Vakantiegeld ontvangen de meeste 
assistenten wel. Daarnaast is er ook een belangrijke groep die een jaarlijkse bonus 
ontvangt. Ongeveer één vijfde van de assistenten ontvangt een vergoeding voor 
gemaakte onkosten.  

Indien we nagaan welke onkosten vergoed worden, dan blijkt dat vooral kosten 
met betrekking tot verplaatsing van de assistent te zijn. 22,7%van de assistenten 
geeft aan dat ze een kilometervergoeding of een terugbetaling voor verplaatsing 
met het openbaar vervoer ontvangen. Het vergoeden van andere onkosten blijkt 
minder of niet gebruikelijk. Als andere onkosten worden hoofdzakelijk de maal-
tijdcheques als toeslag vermeld. Ook een verplaatsingsvergoeding is een aantal 
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keer als toeslag genoemd. Vermeldenswaardig is het echter ook dat 4% van de 
respondenten expliciet ‘geen’ aanduidt. 

Tabel 5.12 Eventuele bijkomende toeslagen bovenop het loon van de PAB-assistent (meerdere 
antwoorden waren mogelijk) 

 Ja  Nee  Weet niet 
 n % n % n % 

Jaarlijkse bonus 71 41,9 98 57,7 1 0,4 
Groepsverzekering, pensioenplan 0 0,0 169 99,6 1 0,4 
Hospitalisatieverzekering 1 0,4 168 87,9 1 0,4 
Vakantiegeld 140 82,7 29 15,0 1 0,4 
Andere financiële voordelen 4 2,3 165 97,4 1 0,4 
Auto 0 0,0 169 99,6 1 0,4 
Mobiele telefoon 0 0,0 169 99,6 1 0,4 
Laptop/pc 0 0,0 169 99,6 1 0,4 
Vergoedingen voor onkosten 39 22,7 131 76,9 1 0,4 
Geschenken 29 16,9 140 82,7 1 0,4 
Andere 12 7,1 157 92,4 1 0,4 
Geen 7 4,1 162 95,3 1 0,4 

N=170. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset. 

Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat de meerderheid van de 
PAB-assistenten relatief tevreden is over het loon dat hij of zij voor het werk ont-
vangt. Een hoger loon vragen of discussiëren over het loon met de werkgever, 
doen PAB-assistenten dan ook niet. Anderzijds stelt één derde van de assistenten 
dat ze voor hun werk eigenlijk wel meer zouden mogen verdienen, en daarmee 
lijken ze aan te geven dat hun arbeid financieel ondergewaardeerd wordt. De helft 
van de assistenten stelt dan ook dat ze bij een andere werkgever waarschijnlijk 
meer zouden verdienen. 

Opvallend is dat bijna drie vierde van de assistenten het belangrijk vindt dat het 
loon van PAB-assistenten via een CAO wordt geregeld.  
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Tabel 5.13 Opinies over het loon 

 Ja Nee Weet niet Totaal 
 n (%) n (%) n (%) n 

Hoger loon gevraagd 15 (8,1) 176 (91,9) 0 (0) 191 
Loonsverhoging gekregen 29 (15,3) 161 (84,7) 0 (0) 190 
Discussie over loon 11 (5,6) 180 (94,4) 0 (0) 191 
Eigenlijk meer moeten verdienen 65 (33,9) 122 (64,1) 4 (2,0) 191 
Bij andere werkgever meer verdienen 102 (53,7) 76 (40,2) 12 (6,1) 190 
Bij andere budgethouder meer verdienen 22 (11,9) 142 (75,5) 24 (12,6) 188 
Vertrouwen loon op tijd 180 (94,7) 10 (5,3) 0 (0) 190 
Belangrijk lonen via CAO 137 (72,5) 47 (24,5) 6 (3,0) 190 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Concluderend kunnen we stellen dat ondanks het feit dat er een beperkt regle-
mentair kader bestaat omtrent de arbeidsvoorwaarden van de PAB-assistenten, er 
in de praktijk wel blijkt dat de verschillende groepen van assistenten ongeveer 
hetzelfde loon verdienen.  

2. Arbeidsinhoud 

De arbeidsinhoud verwijst naar de aard en het niveau van het werk, en de wijze 
waarop deze taken verricht moeten worden. De bevraging van PAB-assistenten 
heeft ons meer geleerd over het takenpakket van deze beroepsgroep. Verder krij-
gen we inzicht in de ervaren werkdruk, de emotionele belasting, de autonomie, 
het afwisselend karakter van de job, en de leermogelijkheden voor PAB-
assistenten.  

2.1 Takenpakket van de PAB-assistenten 

We bevroegen de PAB-assistenten welke taken ze regelmatig opnemen, we 
baseerden ons daarbij op de categorieën van taken die door het VAPH gebruikt 
worden om de mogelijke taken van PAB-assistenten te beschrijven. In bijlage 4 
geven we een volledig overzicht van de antwoorden op de 28 categorieën die we 
hebben bevraagd. In de bespreking hierna hanteren we een samenvatting van 
deze gegevens. We maken daarbij gebruik van zeven hoofddomeinen waarbinnen 
de bevraagde taken ondergebracht kunnen worden. Voor iedere assistent bere-
kenden we een score binnen dat hoofddomein, we deden dat door het gemiddelde 
te nemen van de scores op de onderliggende subcategorieën. Deze score kan vari-
ëren tussen 1 en 5, en ligt lager naarmate men de taken binnen het genoemde do-
mein regelmatiger uitvoert. 

Uit de resultaten weergegeven in tabel 5.14, en uiteraard ook uit de gegevens in 
bijlage 1, komt naar voor dat assistenten het vaakst taken gerelateerd aan ‘wonen’ 
uitvoeren. Het gaat dan om activiteiten die het dagdagelijkse ‘huiselijke’ leven van 
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de cliënt ondersteunen. Daarnaast bieden PAB assistenten ook vaak ondersteu-
ning op het domein van vrije tijd. Aan de andere domeinen blijken minder assis-
tenten regelmatig tijd te besteden.  

Opmerkelijk is de hoge score (en dus uitzonderlijke activiteit) van de ‘algemene’ 
taken. Hieronder vallen ook administratieve taken, zowel met betrekking tot de 
eigen tewerkstelling als de eventuele ondersteuning van de cliënt. De zware 
administratieve last bij PAB-tewerkstelling is een vaak gehoorde last, maar wordt 
in deze cijfers slechts beperkt onderschreven. Meer dan de helft van de assistenten 
verklaart zelfs nooit tijd aan de eigen administratie te moeten besteden. 

Tabel 5.14 Taken die PAB-assistenten uitvoeren 

 n Gemiddelde Standaarddeviatie 

Wonen 186 1,99 1,16 
Werken 184 3,04 1,41 
Vrije tijd 147 2,24 1,15 
Onderwijs 164 4,49 1,05 
Gedrag, ontwikkeling 

en functioneren 
177 3,76 1,58 

Omgeving 184 3,84 1,08 
Algemeen 164 4,02 1,76 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

In de tabellen hierna presenteren we de gemiddelde score per domein naar type 
cliënt, type relatie en type mantelzorger. 

Assistenten die zorg dragen voor een minderjarige cliënt voeren vaker taken uit 
die gerelateerd zijn aan het onderwijs van de cliënt. Deze assistenten voeren ook 
vaker taken uit die te maken hebben met gedrag, ontwikkeling en functioneren 
van de cliënt. 

Tabel 5.15 Taken die PAB-assistenten uitvoeren verdeeld naar geslacht 

 Man Vrouw Totaal 

Wonen 2,19 1,93 1,99 
Werken 2,94 3,07 3,04 
Vrije tijd 2,29 2,23 2,24 
Onderwijs 4,66 4,43 4,49 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren 3,94 3,72 3,76 
Omgeving 3,79 3,85 3,84 
Algemeen 4,01 4,02 4,02 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 
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Tabel 5.16 Taken die PAB-assistenten uitvoeren verdeeld naar type cliënt 

  Wonen Werken Vrije tijd Onder-
wijs*** 

Functio-
neren*** 

Omge-
ving 

Alge-
meen 

Minderjarig Gem. 2,11 2,77 2,11 3,67 3,06 3,35 4,10 
n 43 37 43 36 34 40 43 

Meerderjarige met 
fysieke handicap 

Gem. 1,91 3,09 2,29 4,81 3,99 3,97 3,96 
n 116 102 113 87 104 109 114 

Meerderjarige met 
verstandelijke 
handicap 

Gem. 1,91 3,09 2,29 4,81 3,99 3,97 3,96 
n 186 164 184 147 164 177 184 

F (one-way anova)  n.s. n.s. n.s. F=15.36 F=11.28 n.s. n.s. 

* p<0.05. 
** p<0.01. 
*** p<0.001, n.s.=niet significant. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Assistenten die familie zijn van de cliënt voeren vaker taken uit gerelateerd aan 
het wonen, de vrije tijd, het functioneren en algemene taken voor de cliënt 
(tabel 5.17). Bij inwonende mantelzorgers treffen we dezelfde relaties aan 
(tabel 5.18). 

Tabel 5.17 Taken die PAB-assistenten uitvoeren verdeeld naar type relatie 

  Wonen*** Werken Vrije 
tijd*** 

Onder-
wijs 

Functio-
neren** 

Omge-
ving 

Alge-
meen*** 

Familie Gem. 1,60 2,78 1,79 4,54 3,50 3,64 3,67 
 n 89 77 86 68 76 80 86 
Kennis Gem. 2,72 3,30 3,20 4,53 4,19 4,06 4,26 
 n 33 30 34 28 33 34 34 
Ongekende Gem. 2,19 3,17 2,40 4,36 3,92 4,08 4,38 
 n 61 55 61 48 52 60 61 

F (one-way anova)  F=14.37 n.s. F=14,49 n.s. F=6.07 n.s. F=9.75 

* p<0.05. 
** p<0.01. 
*** p<0.001, n.s.=niet significant. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 
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Tabel 5.18 Taken die PAB-assistenten uitvoeren verdeeld naar type mantelzorg 

  Wonen*** Werken Vrije 
tijd*** 

Onder-
wijs 

Functio-
neren*** 

Omge-
ving** 

Alge-
meen*** 

Inwonende 
mantelzorger 

Gem. 1,18 2,57 1,33 4,37 3,05 3,30 3,26 
n 59 52 55 45 48 52 58 

Niet-inwonende 
mantelzorger 

Gem. 2,31 3,24 2,66 4,66 3,98 4,03 4,20 
n 46 42 48 38 44 46 45 

Geen mantelzorger Gem. 2,48 3,21 2,72 4,44 4,15 4,22 4,43 
n 76 67 76 62 68 74 77 

F=(one-way anova)  F=29.95 n.s. F=22.25 n.s. F=20.19 F=6.04 F=26.02 

* p<0.05. 
** p<0.01. 
*** p<0.001, n.s.=niet significant. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Aan de hand van een factoranalyse werd nagegaan of er, op basis van de gegeven 
antwoorden, mogelijk andere zinvolle relaties naar voor komen tussen de 
bevraagde deeltaken. De analyse leidde tot zeven duidelijk interpreteerbare 
dimensies:  
– wonen en vrije tijd: binnen deze factor komen alle taken gerelateerd aan wonen 

en vrije tijd samen (item 1 t.e.m. 5 en item 9 t.e.m. 11); 
– werk: alle taken die in het oorspronkelijke domein werk en dagbesteding voor-

komen (item 6 t.e.m. 8); 
– onderwijs: ook dit domein blijft ongewijzigd (item 12 t.e.m. 14); 
– niet verpleegkundige zorgen: alle taken gerelateerd aan niet medische zorgen 

binnen en ook de taak trajectbegeleiding (items: 15, 16, 17, 18, 21, 22 en 26); 
– verpleegkundige zorgen: alle taken die gerelateerd zijn aan medische zorgen 

(item 19 & 20); 
– gezinsondersteunende taken: taken gerelateerd aan de ondersteuning en bege-

leiding van het gezin (items 23, 24 en 25); 
– administratieve taken: taken gerelateerd aan de eigen administratie of deze 

van de cliënt (item 27 & 28). 

De resultaten verschillen toch enigszins van de zeven hoofddomeinen die we aan-
vankelijk onderscheidden. Als verschillende items binnen één factor samenkomen, 
dan is de kans groter dat als een respondent hoog scoort op één van die items hij 
ook op die andere items een hoge score aangeeft. Dit betekent dus dat assistenten 
die vaak bezig zijn met taken gerelateerd aan het wonen van de cliënt, ook vaak 
taken uitoefenen in verband met de vrije tijd van de cliënt.  

2.2 Werkbeleving arbeidsinhoud 

We vroegen de assistenten ook hoe ze hun werk ervaren. In onderstaande tabel 
vatten we de antwoorden daaromtrent samen. 
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Tabel 5.19 Evaluatie van de arbeidsinhoud 

 Gem. SD Min. Max. 

Werkdruk (hoog=1, laag=5) 3,95 0,80 1,40 5 
Emotionele Belasting (hoog=1, laag=5) 3,61 0,71 2,33 5 
Afwisselend werk (weinig =1, sterk=5)  3,00 0,85 1 5 
Autonomie (laag=5, hoog=1) 2,09 0,84 1 5 
Informatievoorziening (voldoende=1, 

onvoldoende=5) 
1,20 0,46 1 3,5 

Leermogelijkheden (laag=5, hoog=1) 3,16 1,09 1 5 
Complexiteit (laag=5, hoog=1) 2,82 0,74 1 5 

Gem.=gemiddelde, SD=standaardafwijking, min.=minimum, max.=maximum. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

2.2.1 Werkdruk 

De gemiddelde score op de schaal die werkdruk meet bedraagt 3,95, we kunnen 
dus stellen dat de ervaren werkdruk eerder laag is. We stellen wel vast dat de 
ervaren werkdruk varieert naargelang type cliënt, type relatie en type mantelzor-
ger. Multivariate analyse bevestigde deze bevindingen.17

Assistenten die zorg dragen voor een minderjarige cliënt ervaren een significant 
hogere werkdruk (en dus een lager score) dan de andere assistenten. Bij assisten-
ten die zorg dragen voor een meerderjarige cliënt met een fysieke handicap maken 
we de omgekeerde vaststelling. 

 

Tabel 5.20 Gemiddelde score voor werkdruk verdeeld naar type cliënt 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Minderjarige 3,49 0,93 43 
Meerderjarige met fysieke handicap 4,13 0,67 119 
Meerderjarige met verstandelijke 

handicap 
3,90 0,83 28 

F=11.31, p<0.001. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Assistenten die familie zijn van de cliënt rapporteren een significant hogere werk-
druk dan de andere assistenten (tabel 5.21). Assistenten die kennis of ongekend 
waren aan de cliënt voor de professionele relatie rapporteren een lagere werkdruk 
dan de andere assistenten. 

                                                 
17  Gezien de onafhankelijke variabele hier een schaal betreft, maken we gebruik van een ‘gewone’ 

regressieanalyse. Als afhankelijke variabelen worden dezelfde variabelen als hiervoor genoemd 
opgenomen. 
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Tabel 5.21 Gemiddelde score voor werkdruk verdeeld naar type relatie 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Familie 3,72 0,86 90 
Kennis 4,21 0,61 34 
Ongekende 4,11 0,72 64 

F=7.15, p<0.01. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Inwonende mantelzorgers vermelden gemiddeld genomen een significant hogere 
werkdruk dan de andere assistenten. Niet-mantelzorgers rapporteren een bedui-
dend lagere werkdruk dan de andere assistenten. 

Tabel 5.22 Gemiddelde score voor werkdruk verdeeld naar type mantelzorg 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Inwonende mantelzorger 3,52 0,81 59 
Niet inwonende mantelzorger 4,04 0,68 48 
Geen mantelzorger 4,23 0,71 79 

F=18.89, p<0.001. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

2.2.2 Emotionele belasting 

Ook wat betreft emotionele belasting ervaren de assistenten eerder weinig pro-
blemen, de gemiddelde score bedraagt 3,61 op een schaal die gaat tot 5. We stellen 
vast dat de ervaren emotionele belasting verschilt naargelang type relatie en 
mantelzorger. 

Opnieuw ervaren familieleden en inwonende mantelzorgers een hogere emoti-
onele belasting dan de andere assistenten. We wijzen erop dat, net zoals bij erva-
ren werkdruk, de gemiddelde scores relatief hoog zijn wat wil zeggen dat gemid-
deld genomen er weinig problemen in verband met emotionele belasting worden 
aangegeven.  

Multivariate analyse bevestigt deze resultaten, daarenboven blijkt ook de varia-
bele geslacht gerelateerd aan de ervaren emotionele belasting. Vrouwen rapporte-
ren een hogere emotionele belasting (gem.=3,6) dan mannen (gem.=3,9). 
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Tabel 5.23 Gemiddelde score voor emotionele belasting verdeeld naar type relatie 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Familie 3,48 0,77 89 
Kennis 3,80 0,66 34 
Ongekende 3,76 0,61 64 

F=4.18, p<0.05. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 5.24 Gemiddelde score voor emotionele belasting verdeeld naar type mantelzorg 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Inwonende mantelzorger 3,33 0,70 59 
Niet inwonende mantelzorger 3,68 0,73 48 
Geen mantelzorger 3,84 0,60 78 

F=10.18, p<0.001. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Naast emotionele belasting werd ook gepeild naar de vrees voor ongewenste inti-
miteiten. Deze vrees blijkt onder de assistenten laag, 99,2% stelt daar nooit voor te 
vrezen, de overige 0,8% stelt daar zelden voor te vrezen. 

2.2.3 Afwisseling en autonomie  

De assistenten geven aan dat hun werk eerder afwisselend is (gem.=3 op een 
maximum score van 5). We vonden geen verschillen in deze beoordeling naarge-
lang bepaalde kenmerken van de PAB-assistent. 

PAB-assistenten ervaren dat ze redelijk zelfstandig hun job kunnen beoefenen 
(gem.=2,09). De evaluatie van mate van autonomie varieert wel naargelang type 
relatie of type mantelzorger. 

Familieleden en inwonende mantelzorgers ervaren een hogere mate van auto-
nomie dan andere assistenten. Assistenten die voor het opnemen van deze baan 
onbekend waren bij de budgethouder en niet-inwonende PAB-assistenten ervaren 
een lagere autonomie. Een multivariate analyse bevestigde deze relaties. Uit deze 
analyses bleek daarenboven dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder 
autonomie men ervaart.  

Ook hier wijzen we erop dat (gemiddeld genomen) ook de lagere autonomie-
scores niet verwijzen naar problematische scores. 
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Tabel 5.25 Gemiddelde score voor autonomie verdeeld naar type relatie 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Familie 1,78 0,72 90 
Kennis 2,27 0,82 34 
Ongekende 2,45 0,86 64 

F=14.15, p<0.001. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 5.26 Gemiddelde score voor autonomie verdeeld naar type mantelzorg 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Inwonende mantelzorger 1,71 0,60 59 
Niet inwonende mantelzorger 2,14 0,79 48 
Geen mantelzorger 2,29 0,91 79 

F=9.30, p<0.001. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Ook wat betreft informatievoorziening stellen we een redelijke score van 1,2 vast. 
Er worden geen beduidende verschillen vastgesteld naargelang type cliënt, type 
relatie of type mantelzorger. 

2.2.4 Leermogelijkheden 

De PAB-assistenten stellen eerder weinig leermogelijkheden in hun job te ervaren 
(gem.=3,16). De ervaren leermogelijkheden variëren wel naargelang type cliënt en 
type relatie. 

Assistenten die een minderjarige cliënt begeleiden ervaren beduidend meer 
leerervaringen in hun job. Hetzelfde geldt voor PAB-assistenten die voor de pro-
fessionele relatie ongekend waren aan de cliënt. 

Tabel 5.27 Gemiddelde score voor leermogelijkheden verdeeld naar type cliënt 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Minderjarige 2,81 0,86 43 
Meerderjarige fysieke handicap 3,24 1,14 118 
Meerderjarige verstandelijke 

handicap 
3,36 1,11 28 

F=3.11, p<0.05. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 
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Tabel 5.28 Gemiddelde score voor leermogelijkheden verdeeld naar type relatie 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Familie 3,39 1,07 88 
Kennis 3,07 0,97 34 
Ongekende 2,91 1,16 64 

F=9.30, p<0.001. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Een ander element om de kwaliteit van de arbeidsinhoud in kaart te brengen, is in 
hoeverre mensen de mogelijkheid hebben/krijgen om zichzelf te ontplooien, bv. in 
de vorm van het volgen van een opleiding. Aan de respondenten werd ook de 
vraag voorgelegd in hoeverre ze in het kader van hun baan als persoonlijk assis-
tent het afgelopen jaar één of meerdere opleidingen hebben gevolgd. Uit de ana-
lyse blijkt 14% van de PAB-assistenten (n=191) een opleiding gevolgd heeft. De 
verschillende soorten van opleiding zijn in hoofdzaak in 4 categorieën onder te 
verdelen: 1) cursussen over de specifieke handicap, over tiltechnieken, over com-
municatie (41%), 2) medisch, sociale opleidingen (33%), 3) ICT-opleiding (15%) en 
4) alternatieve opleidingen (voetreflexologie, aromatherapie, muziektraining) 
(11%). 

Vervolgens is de groep respondenten de vraag voorgelegd of er nog behoefte is 
aan een bijkomende opleiding die het werk als persoonlijk assistent ten goede zou 
komen. In tabel 5.29 geven we een overzicht. 

Tabel 5.29 Nuttige bijkomende opleidingen voor persoonlijk assistenten 

Opleiding Aantal keer genoemd 

Medisch/welzijn 24 
Meer info over de handicap van de cliënt  18 
Communicatie, grenzen leren stellen 13 
ICT 6 
Alternatieve opleidingen 5 
Overige 4 
Geen behoefte/geen idee/geen antwoord 126 
N 191 

70 voorstellen werden genoemd (n=191). 

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, ongewogen data, HIVA-K.U.Leuven 

Van de 191 respondenten hebben 65 respondenten één of meerdere opleidingen 
genoemd. De overige 126 respondenten gaven hetzij expliciet aan geen behoefte 
aan een opleiding te hebben (38), hetzij geen idee te hebben over een te volgen 
opleiding (5) of hetzij geen antwoord gegeven (83). De opleidingen die het meest 
genoemd worden, zijn van medische of welzijnsaard. Zo worden onder meer 
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genoemd: verpleegkunde, opvoedkunde, verzorging, hef- en tiltechnieken, 
EHBO-cursus, gehandicaptenzorg, ergotherapie, fysiotherapie. 18 respondenten 
zouden graag meer informatie verkrijgen over de specifieke handicap van de cli-
ent zelf of over een handicap in het algemeen. Vervolgens is er ook behoefte aan 
communicatietechnieken en het leren van grenzen stellen (13 respondenten). Op 
enige afstand volgen ook opleidingen zoals ICT, alternatieve (hypotherapie, aro-
matherapie, …) en overige opleidingen (informatie-uitwisseling, leren op de 
werkplek via netwerking, didactische vaardigheden). 

2.2.5 Complexiteit 

Een volgend aspect met betrekking tot de arbeidsinhoud is de ervaren complexi-
teit van de baan als PAB-assistent. Wat betreft deze complexiteit stelt men gemid-
deld dat deze noch hoog noch laag ligt (gem.=2,82).  

De ervaren complexiteit varieert wel naargelang het type cliënt. Assistenten met 
een minderjarige cliënt ervaren hun job complexer, assistenten met een meerder-
jarige fysiek gehandicapte cliënt met ervaren het omgekeerde. 

Tabel 5.30 Gemiddelde score voor complexiteit verdeeld naar type cliënt 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Minderjarige 2,46 0,52 43 
Meerderjarige fysieke handicap 2,97 0,75 119 
Meerderjarige verstandelijke 

handicap 
2,73 0,77 28 

F=8.15, p<0.001. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

3. Arbeidsomstandigheden 

We bevroegen de PAB-assistenten hoe zij de relatie met hun cliënt ervoeren. De 
gemiddelde score bedroeg 1,35.18

We stelden geen significante verschillen vast naargelang type cliënt, type relatie 
of type mantelzorger. 

 Hoe lager de score, hoe vaker men tevreden was 
over de relatie met de cliënt, we kunnen dus stellen dat gemiddeld genomen de 
PAB-assistenten een goede verstandhouding met de cliënt rapporteren.  

Daarnaast vroegen we ook of er zich soms vervelende gebeurtenissen voordoen 
tussen de assistent en de gehandicapte. In 80% van de gevallen gaf men aan dat dit 
zelden of nooit het geval was. 17% stelde dat dit soms het geval was en 3% dat dit 
vaak voorkwam.  

                                                 
18  Minimum=1, maximum=5, standaarddeviatie=0,61. 
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De PAB-assistenten gaven, gemiddeld genomen aan dat het werk eerder minder 
zwaar is op fysiek gebied.19

Er werden enkel significante verschillen teruggevonden naargelang type mantel-
zorger. Inwonende mantelzorgers signaleren significant vaker dat hun job fysiek 
belastend is. We merken op dat ook de score van inwonende mantelzorgers rela-
tief hoog is, en dus niet wijst op fysieke overbelasting. 

 

Tabel 5.31 Gemiddelde score voor lichamelijke inspanning verdeeld naar type mantelzorg 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Inwonende mantelzorger 3,26 1,05 59 
Niet inwonende mantelzorger 3,83 1,03 48 
Geen mantelzorger 3,70 0,98 79 

F=4.87, p<0.01. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Wat betreft contacten met andere collega’s stelt men dat men - gemiddeld geno-
men - soms tot vaak op deze contacten kan terugvallen.20

4. Arbeidsverhoudingen 

 

Gemiddeld genomen geven de PAB-assistenten aan dat men kan ‘terugvallen’ op 
de cliënt.21

De gemiddelde scores op deze vraag varieerden significant naargelang het type 
cliënt. Jongeren en/of personen met een verstandelijke handicap zullen de rol van 
vertrouwenspersoon niet gemakkelijk kunnen opnemen. Niet verwonderlijk 
geven assistenten die een meerderjarige met een fysieke handicap ondersteunen 
dan ook aan dat zij vaker kunnen rekenen op hun cliënt wanneer ze het moeilijk 
krijgen. 

 

                                                 
19  Gemiddelde score van 3,62, minimum=1, maximum=5, st.dev.=1,03, hoge score verwijst naar 

minder fysieke belasting 
20  Gemiddelde score van 2,97, minimum=0,75, maximum=3,75, st.dev.=0,90, hoge score verwijst 

naar meer contacten 
21  De gemiddelde score bedroeg 2,1, (st.dev.=0,97, min.=1, max.=5), hoe lager deze score hoe 

sterker men kon rekenen op de cliënt. 
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Tabel 5.32 Gemiddelde score voor relatie cliënt verdeeld naar type cliënt 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Minderjarige 2,94 0,74 35 
Meerderjarige fysieke handicap 1,78 0,87 114 
Meerderjarige verstandelijke 

handicap 
2,55 0,91 26 

F=27.41, p<0.001. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

We vroegen de PAB-assistenten ook of ze bij iemand anders terecht kunnen indien 
er een conflict zou zijn met de werkgever. 56% van de assistenten22

5. Evaluatie van de kwaliteit van de arbeid 

 stelt dat dit 
vaak of altijd het geval is. Opvallend is echter dat 12% van de PAB-assistenten 
stelt dat dit zelden of nooit het geval is. 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk gaan we na hoe de assistenten zelf de diverse 
aspecten van de kwaliteit van hun baan evalueren. We gaan na hoe tevreden de 
respondenten zijn over de diverse aspecten van hun baan.  

                                                 
22  n=158. 
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Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Figuur 5.5 Evaluatie van de kwaliteit van de arbeid op verschillende dimensies 

In bovenstaande figuur geven we aan hoe de PAB-assistenten diverse aspecten 
van hun kwaliteit van de arbeid evalueren. We kunnen stellen dat men over het 
algemeen tevreden tot zeer tevreden is over de verschillende dimensies. 

Meer dan 80% van de assistenten stelt tevreden tot zeer tevreden te zijn over 
hun werk in het algemeen. Bijna 95% van de assistenten stelt minimaal eerder 
tevreden te zijn over de job in het algemeen.  

Opvallende hoge scores vinden we terug met betrekking tot de relatie met de 
cliënt, meer dan 90% van de assistenten is immers tevreden tot zeer tevreden over 
deze relatie. 

Zaken waarover men, relatief gezien, minder tevreden is betreffen leermoge-
lijkheden, fysieke werkomstandigheden en het loon. Wat betreft leermogelijk-
heden zijn niet-mantelzorgers meer tevreden dan de andere assistenten. Wat 
betreft fysieke werkomstandigheden zijn begeleiders van minderjarige cliënten 
dan weer minder tevreden dan de andere assistenten. 

Deze algemene kwaliteitsevaluatie zetten we in de onderstaande tabellen nog eens 
op een rij specifiek naar type assistent en naar type cliënt. We hebben er voor 
geopteerd om in het overzicht steeds het percentage ‘tevredenen’ te vermelden 
(groep van zeer tevreden, tevreden en eerder tevreden samengeteld). 
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Tabel 5.33 Evaluatie van de kwaliteit van de arbeid op verschillende dimensies naar type 
assistent, in % 

Dimensie KvdA Inwonende 
mantelzorger 

Niet-
inwonende 

mantelzorger 

Niet 
mantelzorger 

Totaal 

Inhoud 89,6 92,9 93,7 92,4 
Werkzekerheid 87,9 85,5 80,0 83,8 
Uurregeling 89,4 97,4 92,2 92,2 
Vakantieregeling 71,6 81,9 84,4 80,2 
Leermogelijkheden 61,2 58,4 71,1 64,0 
Werk-privé 81,6 74,4 92,0 84,0 
Loon 67,6 84,5 78,2 77,1 
Fysieke werkomstandigheden 76,9 87,6 87,9 84,1 
Werkdruk 81,2 95,5 95,7 91,3 
Initiatiefmogelijkheden 93,2 97,4 87,7 90,9 
Pendelafstand 96,5 86,3 86,4 88,2 
Relatie cliënt 100,0 100,0 96,0 98,4 
Relatie budgethouder 100,0 93,9 95,9 97,1 
Relatie werkgever 100,0 80,2 91,9 88,7 
Algemene tevredenheid 100,0 97,4 93,6 96,7 

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, gewogen data, HIVA-K.U.Leuven 

Tabel 5.34 Evaluatie van de kwaliteit van de arbeid op verschillende dimensies naar type cliënt, 
in % 

Dimensie KvdA Minderjarige Meerderjarige 
fysieke handicap 

Meerderjarige 
verstandelijke 

handicap 

Totaal 

Inhoud 94,0 91,6 93,5 92,4 
Werkzekerheid 92,0 80,0 87,0 83,8 
Uurregeling 85,7 94,7 91,3 92,2 
Vakantieregeling 70,8 81,9 87,0 80,2 
Leermogelijkheden 67,3 62,8 64,4 64,0 
Werk-privé 85,7 83,2 84,8 84,0 
Loon 65,3 82,1 73,9 77,1 
Fysieke werkomstandigheden 77,6 86,3 84,8 84,1 
Werkdruk  81,6 95,8 87,0 91,3 
Initiatiefmogelijkheden 95,9 88,4 93,5 90,9 
Pendelafstand 88,4 87,7 90,2 88,2 
Relatie cliënt 100,0 97,9 97,8 98,4 
Relatie budgethouder 95,6 100,0 97,1 97,1 
Relatie werkgever 94,4 85,0 88,9 88,7 
Algemene tevredenheid 100,0 96,8 90,9 96,7 

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, gewogen data, HIVA-K.U.Leuven 

We zagen al dat de globale evaluatie van de kwaliteit van de arbeid zeer hoog 
wordt ingeschat door de verschillende type assistenten. Als evaluatieve samen-
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vatting zetten we om die reden enkel de belangrijkste minpunten per categorie op 
een rij. 

Ongeacht het type assistent zijn de assistenten het minst tevreden over hun 
leermogelijkheden, zoals we al uit de globale evaluatie hadden geconcludeerd. De 
groep van niet-inwonende mantelzorgers spant daarbij de kroon onder wie 
‘slechts’ 58% van de respondenten tevreden is over hun leermogelijkheden. 

De inwonende mantelzorgers zijn verder het minst tevreden over hun loon en 
hun vakantieregeling. Wat betreft hun loon zijn ze zelfs de minst tevreden groep 
in vergelijking met de beide andere type assistenten. 

De niet-inwonende mantelzorgers vervolgens zijn daarentegen naast hun leer-
mogelijkheden minder tevreden over de combinatie werk-privé, terwijl de niet-
mantelzorgers dan weer minder tevreden zijn over hun loon. 

Bekijken we tevredenheid op basis van de indeling naar type cliënt dan komt 
ook hier leermogelijkheden als dimensie met de laagste tevredenheid naar voren. 
De groep assistenten die voor een meerderjarige met een fysieke handicap zorgt, is 
het minst tevreden (63%) over de leermogelijkheden. 

De assistenten die voor een minderjarige cliënt zorgen zijn het minst tevreden 
over hun loon (65%), althans in vergelijking met de assistenten die voor andere 
type cliënten zorgen. Dit is ook de groep assistenten die aangeeft wat minder 
tevreden te zijn over hun vakantieregeling. 

Tot slot informeerden we of de assistenten tijdens het werk een arbeidsongeval 
hebben opgelopen. Van de ondervraagde groep assistenten heeft 89% de voorbije 
12 maanden geen letsel opgelopen, 9% liep één letsel op, en 2,2% had twee of meer 
arbeidsongevallen. Deze scores liggen opmerkelijk hoger dan gemiddeld op de 
arbeidsmarkt. Uit EAK-data blijkt dat in België slechts 3,2% van alle werkenden de 
laatste twaalf maanden één of meerdere letsels opliep (Verheyen & 
Vandenbrande, 2010). Binnen deze groep was er één letsel het gevolg van een 
verkeersongeval, de andere ongevallen hadden een andere oorzaak. 

6. Besluit 

Dit onderzoek illustreert dat een aantal gevreesde karakteristieken die met het 
werk van PAB-assistenten gepaard gaan ook in de realiteit bestaan. Zeker de 
assistenten die als niet-mantelzorger tewerkgesteld worden werken vaak in 
micro-jobs met een aantal precaire karakteristieken: ze krijgen vaak een baan met 
een zeer beperkt aantal uren per week, opeenvolgende tijdelijke contracten, en een 
laag loon.  

Wel is het zo dat er goede afspraken worden gemaakt over deze loon- en 
arbeidsvoorwaarden. De afspraken worden schriftelijk afgesproken, en het loon is 
doorgaans gebaseerd op een officieel barema en wordt geïndexeerd. 
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De arbeidsinhoud kent relatief weinig problematische aspecten. Enkel wat 
betreft de leermogelijkheden tijdens het uitvoeren van de baan ligt de score vrij 
laag. Wat betreft de arbeidsomstandigheden geeft men aan dat het werk van een 
PAB-assistent vaak fysiek zwaar is. Door het feit dat het werk geïsoleerd uit-
gevoerd wordt hebben sommige assistenten niemand waarbij ze terecht kunnen in 
het geval ze een conflict zouden hebben met de werkgever.  
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HOOFDSTUK 6 
DE LOOPBAAN VAN PAB-ASSISTENTEN 

Een volgend aspect in het typeren van de PAB-assistenten is gericht op hun loop-
baan. Wat was de eerste baan van deze assistenten, hoe zijn ze in deze job terecht 
gekomen, en welke andere baan houden ze er eventueel op na?  

1. De start als PAB-assistent 

Voor 90% van de respondenten is dit de eerste baan als PAB assistent. De vroegste 
PAB-assistenten uit de groep respondenten zijn hun loopbaan al midden jaren ’90 
begonnen. De meeste respondenten zijn evenwel pas sinds 2002 aan de slag als 
PAB-assistent, het jaar nadat het systeem de experimentele fase achter zich had en 
uiteindelijke van start ging. De helft van alle PAB-assistenten is minder dan drie 
jaar actief in deze sector. 

Tabel 6.1 Jaar van eerste betrekking als PAB-assistent 

 Frequentie % 

1996-2001 10 5,6 
2002 10 5,2 
2003 17 9,0 
2004 14 7,4 
2005 16 8,8 
2006 28 15,2 
2007 21 11,3 
2008 35 18,8 
2009 35 18,7 
N 188  

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, gewogen data, HIVA-K.U.Leuven 

Vervolgens werd de assistenten gevraagd voor hoeveel verschillende personen 
met een handicap ze al als PAB-assistent gewerkt hebben. Tabel 6.2 geeft een 
overzicht. 
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Tabel 6.2 Aantal en % verschillende personen met een handicap voor wie de PAB-assistent heeft 
gewerkt 

Aantal 
verschillende 
personen met een 
handicap 

Inwonende 
mantelzorger 

Niet-inwonende 
mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

1 54 (94,7%) 38 (79,2%) 57 (66,2%) 149 (80,5%) 
2 3 (5,3%) 7 (14,6%) 10 (12,5%) 20 (10,8%) 
3 0 (-) 1 (2,1%) 5 (6,2%) 6 (3,2%) 
4 0 (-) 1 (2,1%) 3 (3,8%) 4 (2,2%) 
Meer dan 4 0 (-) 1 (2,1%) 5 (6,2%) 6 (3%) 
N 57 48 80 185 

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, gewogen data, HIVA-K.U.Leuven 

De analyse laat zien dat 8 op de 10 van de totale groep PAB-assistenten slechts 
voor 1 persoon met een handicap werkzaam is. Voor de groep inwonende mantel-
zorgers ligt dit zelfs ruim boven de 90%. Dit hoge percentage voor de totale groep 
op zich is niet zo verwonderlijk aangezien we reeds zagen dat dit voor 90% van de 
PAB-assistenten hun eerste baan is. Voor de inwonende mantelzorgers specifiek is 
dit ook niet verwonderlijk, aangezien het PAB-assistentschap ervoor dient om hun 
familielid te verzorgen.  

Zoals we echter al eerder zagen kun je als PAB-assistent ook voor meerdere per-
sonen tegelijk werken (10% van de respondenten), of gewerkt hebben indien het 
niet om de eerste baan als PAB-assistent gaat (10% van de respondenten). Dit blijkt 
in de praktijk vooral weggelegd voor de PAB-assistenten die geen mantelzorger 
zijn: een derde van de PAB-assistenten uit deze groep werkt of heeft voor min-
stens 2 verschillende personen met een handicap gewerkt. 

Assistenten werd ook gevraagd hoe zij aan hun baan als PAB-assistent zijn geko-
men (zie tabel 6.3). Het is daarbij opvallend dat twee derde de baan bekwam via 
informele weg, 44% onder hen stelt familie te zijn van de cliënt, 9% een vriend van 
de cliënt en daarenboven was er een grote groep (13%) die via zijn of haar per-
soonlijk netwerk de job verkreeg.  

Degenen die de job via formele weg verkregen (34%) deden dat in hoofdzaak 
via de VDAB of actiris (11%), of via een publieke vacature (10%). Een kleine groep 
verkreeg de baan via een uitzendkantoor (2%). 
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Tabel 6.3 Hoe bent u aan deze baan als PAB-assistent geraakt? 

 Frequentie % 

Informeel netwerk 126 66,0 
Ik ben familie van de persoon met een handicap 84 44,0 
Ik ben een vriend van de persoon met een handicap 17 9,1 
Via mijn persoonlijk netwerk 25 13,1 
Formeel netwerk 65 34,0 
Via een vacature op een jobsite 10 5,1 
Via een vacature in de krant 8 4,3 
Via een vacature bij de VDAB/Actiris 21 10,8 
Doorverwezen door de VDAB/Actiris 1 0,5 
Ik heb de job aangeboden gekregen van een uitzend-

bureau 
4 2,0 

Andere 21 11,0 

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, gewogen data, HIVA-K.U.Leuven 

We vroegen de assistenten ook waarom ze voor deze baan kozen (zie figuur 6.1). 
De redenen die als het meest belangrijk naar voor kwamen zijn: dat hun zorg de 
beste zorg garandeert, de plicht als mantelzorger, mensen helpen, veel zelfstan-
digheid, het kunnen deeltijds werken en de gunstige werkuren. Opvallend daarbij 
is dat het ‘hulp’ of ‘plicht’- motief door veel assistenten als belangrijk of zeer 
belangrijk werd omschreven. Deze bevinding ligt volledig in lijn met de analyse 
van de positieve aspecten, zoals deze in hoofdstuk 3 reeds is gebeurd. 

Uit de analyse van de andere wijzen hoe de PAB-assistent aan zijn/haar baan is 
gekomen, blijkt dat ook het sociale netwerk een belangrijke wervingsfactor is, bv. 
het OCMW, de mutualiteit, de huisarts, het COS, het MPI, … Ook het (vorige) 
werk of de stage heeft voor een aantal respondenten als wervingskanaal gediend. 
Een tweetal respondenten heeft aangegeven dat ze rechtstreeks door de budget-
houder werden aangesproken. Vermeldenswaardig is dat 7 respondenten hetzij 
familie, hetzij een ander lid uit hun persoonlijk netwerk noemden. Deze horen met 
andere woorden eigenlijk niet in deze categorie van anderen thuis. 

Aspecten zoals meer verdienen of het uit de werkloosheid geraken, blijken daarbij 
door de meeste PAB-assistenten als minder belangrijk te worden beschouwd. 
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Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, gewogen data, HIVA-K.U.Leuven 

Figuur 6.1 Waarom gekozen voor job als PAB assistent 

Familieleden en inwonende mantelzorgers geven significant vaker dan andere 
assistenten aan dat ze het belangrijk vinden dat hun zorg de beste zorg voor de 
cliënt garandeert. Ook het aspect dat deze baan hun plicht is, wordt door familie-
leden en inwonende mantelzorgers beduidend vaker als belangrijk omschreven. 

Assistenten die voorheen ongekend waren aan de cliënt en niet-mantelzorgers 
blijken daarentegen beduidend vaker het motief ‘ik wilde graag andere mensen 
helpen’ als belangrijk of zeer belangrijk te onderschrijven. 

De motivatie dat de werkuren goed te combineren zijn met het gezinsleven 
wordt significant vaker als belangrijk beschouwd door de inwonende mantel-
zorgers. 

Het deeltijds kunnen werken wordt vaker als belangrijk onderschreven door 
niet-familieleden en door degenen die niet-inwonend mantelzorger of geen man-
telzorger zijn. 

2. De loopbaan van de PAB-assistenten 

Bekijken we de loopbaan van de betreffende PAB-assistenten meer specifiek, dan 
zagen we eerder al dat momenteel 41% van de respondenten naast hun 
PAB-assistentschap ook nog een andere betrekking bekleden. We zagen ook al dat 
deze andere betrekkingen hoofdzakelijk in twee groepen te onderscheiden waren, 
namelijk enerzijds gezondheid/welzijn en anderzijds diensten aan onderne-
mingen, particulieren, hout en bouw. Vervolgens werd aan de PAB-assistenten 
ook gevraagd of ze vroeger (vóór het PAB-assistentschap) ander werk hebben 
gedaan en wat hun eerste baan was. 90% van de respondenten blijkt ander werk te 
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hebben gedaan (78,5% geeft ook een omschrijving). Op de vraag naar de eerste 
baan hebben we van bijna 82% van de respondenten een antwoord gekregen. Ta-
bel 6.4 geeft een loopbaanoverzicht van het genoemde werk (kolom beroep) zowel 
als ander werk vóór het PAB-assistentschap (eerdere baan), maar ook in vergelij-
king met de eerste baan (eerste baan) en de huidige baan naast het assistentschap 
(huidige baan). Deze gegevens geven we tevens opgesplitst weer naar type ver-
zorgende. 

Een opmerking vooraf is op zijn plaats vooraleer we de loopbaan van de res-
pondenten bespreken. Om individuele loopbanen en mogelijke verschuivingen 
met elkaar te vergelijken zouden er in principe per respondent loopbaananalyses 
gedaan moeten worden. In ons onderzoek hebben we ervoor geopteerd, mede 
omwille van de open vraagstructuur, om enkel een meer algemeen totaal over-
zicht te bieden. 

In overeenstemming met de analyse van de kwalitatieve open vragen over de 
positieve en negatieve signalen over de beroepspraktijk van de PAB-assistenten, 
hebben we er ook bij de analyse van de loopbanen voor geopteerd om de ongewo-
gen data te bespreken. 



 

 

Tabel 6.4 Ander werk vóór PAB-assistentschap in vergelijking met de eerste baan en de eventuele baan naast het assistentschap naar type assistent 

 Inwonende mantelzorger Niet-inwonende mantelzorger Geen mantelzorger Totale groep assistenten 
Beroep Eerdere 

baan 
Eerste 
baan 

Huidige 
baan 

Eerdere 
baan 

Eerste 
baan 

Huidige 
baan 

Eerdere 
baan 

Eerste 
baan 

Huidige 
baan 

Eerdere 
baan 

Eerste 
baan 

Huidige 
baan 

Opvoeder, begeleider 5 (10,0) 5 (9,6) 1 (4,8) 4 (11,1) 5 (12,8) 4 (21,1) 18 (29,5) 19 (31,7) 7 (18,4) 27 (18,0) 30 (19,2) 12 (15,3) 
Verpleegster, 

verzorgster 
7 (14,0) 6 (11,5) 3 (14,3) 5 (13,9) 3 (7,7) 1 (5,3) 6 (9,8) 7 (11,7) 5 (13,2) 19 (12,7) 17 (10,9) 9 (11,5) 

Therapeut (ergo-, fysio-, 
logopedie) 

1 (2,0) 1 (1,9) 1 (4,8) 1 (2,8) 1 (2,6) 2 (10,5) 6 (9,8) 4 (6,7) 9 (23,7) 9 (6,0) 7 (4,5) 12 (15,3) 

Onderwijzer(es) 6 (12,0) 5 (9,6) 4 (19,0) 5 (13,9) 5 (12,8) 2 (10,5) 2 (3,3) 2 (3,3) 2 (5,3) 13 (8,7) 12 (7,7) 8 (10,3) 
Poetshulp, -vrouw 1 (2,0) 1 (1,9) 2 (9,5) 3 (8,3) 2 (5,1) 3 (15,8) 5 (8,2) 3 (5,0) 8 (21,1) 9 (6,0) 7 (4,5) 13 (16,7) 
(Andere) arbeiders 

(textiel, hout&bouw, 
horeca) 

11 (22,0) 21 (40,4) 3 (14,3) 8 (22,2) 14 (35,9) 2 (10,5) 14 (23,0) 22 (36,7) 5 (13,2) 34 (22,7) 58 (37,2) 10 (12,8) 

(Administratief) 
bediende 

14 (28,0) 10 (19,2) 5 (23,8) 4 (11,1) 6 (15,4) 2 (10,5) 5 (8,2) 3 (5,0) 1 (2,6) 23 (15,3) 19 (12,2) 8 (10,3) 

Zelfstandige 5 (10,0) 3 (5,8) 2 (9,5) 5 (13,9) 2 (5,1) 3 (15,8) 1 (1,6) - 1 (2,6) 11 (7,3) 5 (3,2) 6 (7,7) 
Overige 

(beroepsmilitair, 
studentenjobs) 

- - - 1 (2,8) 1 (2,6) - 4 (6,6) - - 5 (3,3) 1 (0,6) - 

N 50 52 21 36 39 19 61 60 38 150 156 78 
Geen (genoemd) 11 (18,0) 9 (14,8) 40 (65,6) 7 (16,3) 4 (9,3) 24 (55,8) 21 (25,6) 22 (26,8) 44 (53,7) 41 (21,5) 35 (18,3) 113 (59,2) 
N totaal 61   43   82   191   

% tussen haakjes zijn berekend op basis van de N, % categorie ‘geen (genoemd)’ zijn berekend op basis van de n totaal. 

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, kwalitatieve informatie over de ongewogen data, HIVA-K.U.Leuven 
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Als we om te beginnen inzoomen op de specifieke situatie van de groep respon-
denten met tevens een andere baan naast het assistentschap, dan blijkt uit de ana-
lyse dat ruim 46% van de niet-mantelzorgers en ruim 44% van de niet-inwonende 
mantelzorgers naast het PAB-assistentschap ook nog een andere betrekking heeft. 
Het is vooral de groep van PAB-assistenten die zichzelf niet als mantelzorger 
beschouwen die daarnaast ook actief zijn in de gezondheids- en welzijnssector, 
hetzij als opvoeder/begeleider, hetzij als verpleegster/verzorgster of therapeut. 
Belangrijk om te vermelden is dat juist in deze categorie van verzorgenden het 
aandeel therapeuten zeer hoog blijkt te zijn (bijna een kwart). Betrekken we daar-
bij ook nog de poetshulpen, dan kunnen we stellen dat ruim drie kwart van de 
niet mantelzorgers actief is in een van deze beide groepen van sectoren (gezond-
heid/welzijn, poetsdiensten). Ter vergelijking: over alle groepen heen is dit aan-
deel een kleine 60%. 

Tamelijk voor de hand ligt het dat de groep van inwonende mantelzorgers, al-
len familie van de cliënt, het minst elders actief zijn (ongeveer een derde van alle 
inwonende mantelzorgers) en dat deze verdeling over de diverse types beroepen 
ook meer verspreid is. Het springt wel in het oog dat binnen de categorie van 
inwonende mantelzorgers het aandeel mensen dat in het onderwijs werkt (bijna 
20%) en het aandeel verpleegsters, verzorgenden (14%) hoger ligt in vergelijking 
met de beide andere groepen van verzorgenden. 

De groep niet-inwonende mantelzorgers geeft net als bij de inwonende mantel-
zorgers naar beroepenverdeling een zeer gevarieerd beeld. Deze categorie van 
assistenten kent het hoogste aandeel respondenten dat tevens werkzaam is als op-
voeder of begeleider. 

Vervolgens kunnen we een vergelijking maken met de eerdere baan. Bij deze ver-
gelijking van de huidige baan met een eerdere baan constateren we de volgende 
meest opvallende verschuivingen: 
– over de totale groep zien we met name een groei in het aandeel therapeuten en 

het aandeel poetshulpen en een daling van het aandeel (andere) arbeiders; 
– bij de inwonende mantelzorgers is vooral de groep opvoeders, begeleiders 

afgenomen en de groep werkzaam in het onderwijs gestegen; 
– bij de niet-inwonende mantelzorgers zien we daarentegen juist een stijging van 

de opvoeders, begeleiders en ook van de therapeuten en poetshulpen. Het 
aandeel verpleegkundigen, verzorgsters is binnen deze categorie assistenten in 
vergelijking met een eerdere baan afgenomen; 

– bij de niet mantelzorgers tot slot is het juist de groep van verpleegkundigen, 
verzorgenden die is toegenomen, samen met de groep van therapeuten en 
poetshulpen. We zien vervolgens een daling van het aandeel opvoeders, bege-
leiders. 

Over de globale lijn kunnen we concluderen uit het algemene loopbaanoverzicht 
volgend uit bovenstaande tabel, dat er in de loopbaanstructuur van de huidige 
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PAB-assistenten doorheen de jaren weinig verandering is op te merken en dit 
vooral binnen de gezondheids- en/of welzijnsberoepen. Dit lijkt er op te duiden 
dat wanneer iemand een bepaalde beroepsrichting heeft gekozen, zelfs al bij 
zijn/haar eerste baan, hij/zij in de loop van zijn/haar carrière weliswaar al eens 
van baan kan veranderen, maar dat dit waarschijnlijk binnen dezelfde sector zal 
zijn.  

Bekijken we vervolgens de tewerkstellingsduur van de eerste jobs. Tabel 6.5 geeft 
een overzicht rekening houdend met het type verzorgende. 

Tabel 6.5 Duur van de eerste tewerkstelling 

Duur in jaren Inwonende 
mantelzorger 

Niet-
inwonende 

mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Minder dan 1 jaar 11 (18,3) 9 (18,8) 16 (20,3) 38 (19,8) 
1 tot 5 jaar 11 (18,3) 6 (12,5) 11 (13,9) 29 (15,1) 
5 tot 10 jaar 9 (15,0) 6 (12,5) 14 (17,7) 29 (15,1) 
10 tot 20 jaar 9 (15,0) 10 (20,8) 12 (15,2) 30 (15,8) 
Meer dan 20 jaar 12 (20,0) 9 (18,8) 9 (11,4) 30 (15,8) 
Geen tewerkstelling of niet bekend 8 (13,3) 8 (16,7) 17 (21,5) 35 (18,5) 
N 60 48 79 191 

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, gewogen data, HIVA-K.U.Leuven 

Met betrekking tot de duur van deze eerste tewerkstelling geeft de analyse een 
zeer gevarieerd beeld. Er zijn weinig grote verschuivingen naar type verzorgende 
te onderscheiden. Wel valt op dat de inwonende mantelzorgers in vergelijking 
met de overige twee groepen verzorgenden iets vaker tot 5 jaar in hun eerste 
tewerkstelling hebben gezeten. De groep van niet-inwonende mantelzorgers 
kennen op hun beurt dan weer een iets hoger aandeel in de periode tussen de 
10 en 20 jaar van eerste tewerkstelling. En een laatste in het oog springend 
gegeven is dat de PAB-assistenten die geen mantelzorgers zijn een lager aandeel 
kennen in de zeer lange eerste tewerkstelling van meer dan 20 jaar.  

In het kader van inzicht te krijgen op de loopbaan van de PAB-assistenten werd 
ook gevraagd of ze sinds deze eerste baan ooit voor een periode werkloos zijn 
geweest en zo ja voor hoe lang. Tabel 6.6 schetst deze situatie, wederom met een 
onderscheid voor het type verzorgende. 
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Tabel 6.6 Eventuele werkloosheid en werkloosheidsduur sinds de eerste tewerkstelling 

Werkloosheid + duur in jaren Inwonende 
mantelzorger 

Niet-
inwonende 

mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Ja 23 (41,1) 21 (47,7) 32 (50,0) 79 (46,5) 
Nee 33 (58,9) 23 (52,3) 32 (50,0) 90 (53,5) 
N 56 44 64 169 
Minder dan 1 jaar 10 (17,2) 8 (17,0) 12 (15,2) 30 (15,9) 
1 tot 5 jaar 1 (1,7) 0 (-) 6 (7,6) 7 (3,7) 
5 tot 10 jaar 5 (8,6) 7 (14,9) 5 (6,3) 17 (8,8) 
10 tot 20 jaar 1 (1,7) 1 (2,1) 4 (5,1) 8 (3,9) 
Meer dan 20 jaar 3 (5,2) 3 (6,4) 1 (1,3) 8 (3,9) 
Geen werkloosheid of niet bekend 38 (65,5) 28 (59,6) 51 (64,6) 122 (63,7) 
N 58 47 79 191 

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, gewogen data, HIVA-K.U.Leuven 

Uit de analyse blijkt dat ongeveer de helft van de ondervraagde PAB-assistenten 
sinds deze eerste baan een periode van werkloosheid gekend heeft. Voor de inwo-
nende mantelzorgers ligt dit iets lager: slechts 4 op de 10 van deze groep PAB-
assistenten heeft ooit een periode van werkloosheid gekend.  

Bekijken we dan vervolgens de duur van deze werkloosheid dan blijkt dat voor 
de respondenten die effectief werkloos geweest zijn én een duur opgegeven heb-
ben (beperkte groep respondenten, n=68) dat dit in de meeste gevallen voor een 
periode minder dan 1 jaar was, ongeacht het type verzorgende. Opvallend is dat 
er voor de groep mantelzorgers en dan vooral voor de niet-inwonende, ook een 
groter aantal respondenten aangeeft tussen de 5 en 10 jaar werkloos te zijn 
geweest. 

3. Besluit 

De meeste assistenten zijn gestart sinds 2002, het jaar waarin het PAB-systeem uit-
eindelijk van start ging. De helft van alle assistenten is minder dan drie jaar actief 
in de sector. Veel assistenten worden ingeschakeld voor beperkte opdrachten. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat 2 op de 10 werkt voor meer dan 1 cliënt. Vooral 
niet-mantelzorgers combineren werk bij meer dan 1 cliënt om zo verschillende 
kleine jobs te combineren tot een grotere tewerkstelling. Anderen kiezen voor een 
nog andere baan. 4 op 10 assistenten verklaart naast deze baan ook nog een andere 
baan te hebben. 

Als motief geven veel assistenten aan dat andere mensen helpen of een 
plichtgevoel belangrijk tot zeer belangrijk zijn bij de keuze voor deze baan, meer 
verdienen of uit werkloosheid geraken zijn minder belangrijk. 
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Voor veel PAB-assistenten is deze baan niet de eerste job: 9 op de 10 heeft voor 
assistentschap ander werk gehad. 5 op de 10 heeft sedert eerste baan periode van 
werkloosheid gekend, meestal voor een periode minder dan 1 jaar. 
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HOOFDSTUK 7 
DE WERKBELEVING VAN DE PAB-ASSISTENTEN 

Eerder werd gesteld dat de PAB-assistenten over heel wat aspecten van de kwali-
teit van de arbeid tevreden zijn. Tevredenheid is evenwel een zeer subjectieve 
manier om als evaluator van de arbeidskwaliteit te fungeren. We presenteren in 
dit hoofdstuk een aantal relevante indicatoren van werkbeleving bij de PAB-
assistenten, met name de betrokkenheid bij het werk, de bevlogenheid en de mate 
waarin gevoelens van burn-out aanwezig zijn, de verloopintentie en de mate 
waarin jobonzekerheid bij deze groep leeft. 

1. De impact van kenmerken van de assistent en de relatie met de 
cliënt 

We peilden ten eerste naar de betrokkenheid van de PAB-assistenten op hun job. 
Een lage score op deze schaal indiceert een hoge mate van betrokkenheid op de 
job, wat wil zeggen dat men het werk belangrijk en de moeite waard vindt, dat 
men het belangrijk vindt dat de job op een goede wijze verloopt. 

Gemiddeld geven de assistenten een score van 1,36 op deze schaal. Dit betekent 
dat er sprake is van een hoge betrokkenheid op het werk van deze beroepsgroep. 
Daarenboven is de spreiding op dat antwoord relatief laag, wat erop wijst dat 
bijna alle assistenten een relatief hoge score gaven op deze betrokkenheidsschaal 
(st.dev.=0,39, min.=1, max.=2,6). 

Er bleek enkel een significant effect van type relatie met de cliënt naar voor te 
komen. Familieleden en inwonende mantelzorgers gaven daarbij aan meer dan 
andere assistenten betrokken te zijn op hun job. We merken op dat ook de betrok-
kenheid van de andere assistenten behoorlijk hoog is. 
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Tabel 7.1 Gemiddelde score voor betrokkenheid verdeeld naar type relatie 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Familie 1,27 0,36 90 
Kennis 1,41 0,41 34 
Ongekende 1,44 0,41 64 

F=4.07, p<0.05. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 7.2 Gemiddelde score voor betrokkenheid verdeeld naar type mantelzorger 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Inwonende mantelzorger 1,26 0,34 59 
Niet inwonende mantelzorger 1,37 0,42 48 
Geen mantelzorger 1,43 0,40 78 

F=3,04, p<0.05. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

2. De bevlogenheid van PAB-assistenten in hun job 

Daarnaast peilden we ook naar de ‘bevlogenheid’ van de PAB-assistenten. Bevlo-
gen werknemers zijn werknemers die een gevoel hebben van energie en goede 
verbondenheid met hun job, ze zien zichzelf in staat om op een goede manier om 
te gaan met eisen die de job aan hun stelt. In die zin kan bevlogenheid worden 
beschouwd als een positieve uitdrukking van het beter bekende concept ‘burn-
out’. 

Ook voor deze schaal betekent een lagere score een hogere bevlogenheid. 
Gemiddeld genomen scoren de assistenten 2,03 op deze schaal, dat betekent een 
relatief hoge bevlogenheid (min.=1, max.=4,33, st.dev.=0,63). Er werden geen sig-
nificante verschillen gevonden in de bevlogenheidsscore naar type cliënt, type 
relatie of type mantelzorger. 

Een multivariate analyse bevestigde inderdaad dat er geen verschillen zijn wat 
betreft niveau van bevlogenheid naar type cliënt of type mantelzorger. Uit de 
analyse bleek wel dat het opleidingsniveau en het al dan niet lid zijn van een vak-
bond impact heeft op de mate van bevlogenheid. De analyse laat blijken (zie ook 
onderstaande tabel) dat de ervaren bevlogenheid vermindert naarmate het oplei-
dingsniveau toeneemt. 
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Tabel 7.3 Gemiddelde score voor bevlogenheid verdeeld opleiding 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Lager onderwijs 1,82 0,69 46 
Secundair onderwijs 2,04 0,55 77 
Bachelor 2,10 0,63 54 
Master 2,23 0,80 11 

F=2,26, p=0,083. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Leden van een vakbond rapporteren een hogere bevlogenheid dan de assistenten 
die geen lid zijn van een vakbond. 

Tabel 7.4 Gemiddelde score voor bevlogenheid verdeeld naar al dan niet lid van een vakbond 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Lid van vakbond 1,84 0,55 73 
Geen lid van vakbond 2,13 0,66 114 

F=9,35, p=0,01. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

3. Gevoelens van burn-out bij PAB-assistenten 

Naast bevlogenheid peilden we ook naar de mate van ‘burn-out’, het gevoel van 
opgebrand zijn en geen energie of motivatie meer te kunnen opbrengen voor het 
werk. Voor deze schaal betekent een hogere score een lagere mate van burn-out. 
We kunnen stellen dat, gemiddeld genomen, de PAB-assistenten eerder een lage 
indicatie van burn-out gevoelens aangeven (gemiddelde score=3,24, minimum=2, 
maximum=4,13, st.dev.=0,34). Daarenboven stellen we een lage spreiding vast, 
wat er op wijst dat de voor heel wat assistenten de burn-outscore zich rond dat 
gemiddelde situeert. 

We stellen wel vast dat de burn-out-score significant varieert naargelang het 
type mantelzorger. Inwonende mantelzorgers verwijzen naar een lagere score, en 
dus relatief hogere burn-out gevoelens. Bij niet-mantelzorgers stellen we het om-
gekeerde vast. We wijzen erop dat in alle gevallen de gemiddelde burn-out scores 
niet zorgwekkend laag zijn. 
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Tabel 7.5 Gemiddelde score voor burn-out verdeeld naar type mantelzorg 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Inwonende mantelzorger 3,14 0,37 59 
Niet inwonende mantelzorger 3,25 0,37 48 
Geen mantelzorger 3,31 0,34 79 

F=3.83, p<0.05. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Daarnaast is het mogelijk om binnen de schaal voor burn-out een onderscheid te 
maken naar drie deelschalen, namelijk een schaal voor ervaren uitputting, voor 
gevoelens van depersonalisatie of cynisme en voor gevoelens van gedaalde per-
soonlijke effectiviteit. Ook op deze deelschalen hebben de assistenten gemiddeld 
gezien geen problematische score. 

Tabel 7.6 Gemiddelde scores voor de burn-out deelschalen 

 Gem. SE n Min. Max. 

Uitputting 4,00 0,82 187 1,40 5,00 
Cynisme 4,61 0,53 191 2,25 5,00 
Gedaalde effectiviteit 1,73 0,51 190 1,00 3,33 

F=5,25, p<0.05. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Multivariate analyse voor de deelschaal uitputting wijst op dezelfde verschillen 
als op de algemene burn-outscore. Inwonende mantelzorgers kennen een hogere 
score en rapporteren dus gemiddeld genomen een relatief hoger niveau van uit-
putting dan de andere assistenten. Ook vrouwen rapporteren een hoger gevoel 
van uitputting dan mannen. 

Wat betreft gevoelens van cynisme vinden we geen effecten van geslacht of type 
mantelzorgers. Wel treffen we een beperkt effect aan van opleidingsniveau, hoe 
hoger dit niveau hoe lager de score op de cynisme-schaal. Hoger opgeleiden ken-
nen dus een hogere kans op gevoelens van cynisme of depersonalisatie. 

Wat betreft gevoelens van gedaalde persoonlijke effectiviteit stellen we een sig-
nificante impact van mantelzorg en opleidingsniveau vast. Inwonende mantel-
zorgers rapporteren een lagere gemiddelde score, dit impliceert deze groep min-
der gevoelens van gedaalde effectiviteit rapporteren. Daarnaast stellen we ook een 
impact van opleidingsniveau vast, hoe hoger dat niveau hoe hoger de score en dus 
hoger het gevoel van gedaalde effectiviteit. 



De werkbeleving van de PAB-assistenten 97 

 

4. Verloopintentie bij PAB-assistenten 

Om voldoende en geschikt personeel te vinden en te houden in de sector is het 
van belang om een zicht te krijgen op de mobiliteit van de werknemers. Indien 
veel werknemers van plan zijn om op zoek te gaan naar een andere baan, zullen 
eveneens veel nieuwe medewerkers moeten gezocht worden. Een zicht op de ver-
loopintentie is in dit verband relevant. Het willen van job veranderen is weliswaar 
geen voldoende, maar wel een zeer belangrijke voorwaarde om verloopintentie te 
voorspellen. 

De resultaten van dit onderzoek zijn zeer gunstig voor de sector. Slechts 13% van 
de assistenten verklaart dat ze van baan willen veranderen. Niet verwonderlijk 
ligt het aandeel assistenten dat van job wil veranderen bijzonder laag bij mantel-
zorgers. De affectieve band tussen cliënten en mantelzorgers is sterk genoeg om 
eventuele gevoelens van jobhoppen te overtreffen. Bij de groep die niet verklaart 
mantelzorger te zijn is de verloopintentie veel sterker uitgesproken: 26% van de 
niet-mantelzorgers zou een andere baan verkiezen tegenover 4% van de (al dan 
niet inwonende) mantelzorgers.  

Tabel 7.7 De eventuele wens om van baan te veranderen 

 Frequentie % 

Ja, ik kijk actief uit naar een andere job 15 7,8 
Ja, als er zich toevallig een kans aanbiedt 10 5,5 
Neen, ik wens niet van job te veranderen 161 86,7 

Totaal 185 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 7.8 De wens om van baan te veranderen, naar type relatie 

 Familie Kennis Ongekende Totaal 
 n % n % n % n % 

Ja, ik kijk actief uit 2 2,2 6 18,2 5 8,5 13 7,2 
Ja, bij toevallige kans 0 0,0 0,0 0,0 10 16,9 10 5,5 
Neen 87 97,8 27 81,8 44 74,6 158 87,3 

Totaal 89 100,0 33 100,0 59 100,0 181 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 
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Tabel 7.9 Kruistabel type mantelzorger en verloopintentie 

 Inwonende 
mantelzorger 

Niet inwonende 
mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

 n % n % n % n % 

Ja, actief 3 5,1 1 2,3 11 14,3 15 8,3 
Ja, toevallig 0 0,0 0 0,0 9 11,7 9 5,0 
Neen 56 94,9 43 97,7 57 74,0 156 86,7 

Totaal 59 100,0 44 100,0 77 100,0 180 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

5. Gevoelens van jobonzekerheid bij PAB-assistenten 

We informeerden niet enkel naar de verloopintentie (‘Wenst u van baan te veran-
deren?’), maar ook naar de jobonzekerheid (‘Is er een kans dat u het komende jaar 
jouw baan verliest?’). Opvallend is dat de gevoelens van jobonzekerheid een stuk 
groter zijn dan de verloopintentie. Het aandeel assistenten dat vermoedt zijn baan 
te verliezen tijdens het komende jaar ligt met 27% ruim dubbel zo hoog als het 
aandeel dat wenst van baan te wisselen. Wel verklaren de meeste assistenten uit 
deze groep dat deze kans klein is. Dat de jobonzekerheid de verloopintentie dui-
delijk overtreft is een bijkomende illustratie van het feit dat de assistenten een zeer 
hoge mate van appreciatie betonen voor het werk dat ze verrichten. 

Tabel 7.10 Inschatting van de kans dat PAB-assistent het komende jaar zijn/haar baan verliest 

 Frequentie % 

Dat zal niet gebeuren in het komende jaar 123 72,7 
Er is een kleine kans dat ik deze baan in het komende jaar zal 

verliezen 
3 17,3 

Er is een grote kans dat ik deze baan in het komende jaar zal 
verliezen 

115 7,8 

Totaal 182 100,0 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Opnieuw stellen we vast dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen de positie 
van mantelzorgers en niet-mantelzorgers. Mantelzorgers nemen de zorg voor een 
naaste op, en verwachten bijgevolg niet dat deze relatie het komende jaar zal ver-
broken worden. De situatie is totaal verschillend voor personen die ‘als professio-
nele assistent’ worden ingeschakeld door cliënten. Binnen deze groep leeft er een 
veel grotere jobonzekerheid, en antwoord 4 op 10 dat er een (kleine of grote) kans 
bestaat dat ze de job tijdens het komende jaar zullen verliezen. Voor de sector is 
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het van groot belang om een beter zicht te krijgen op de achtergrond van deze 
jobonzekerheid, een vraag die in het komende hoofdstuk zal centraal staan. 

Tabel 7.11 Inschatting van de kans dat PAB-assistent het komende jaar zijn/haar baan verliest, 
naar type relatie 

 Familie Kennis Ongekende Totaal 
 n % n % n % n % 

Zal niet gebeuren 73 83,0 22 68,8 35 60,3 130 73,0 
Kleine kans 11 12,5 6 18,8 16 27,6 33 18,5 
Grote kans 4 4,5 4 12,5 7 12,1 15 8,4 

Totaal 88  32  58  178  

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 7.12 Inschatting van de kans dat PAB-assistent het komende jaar zijn/haar baan verliest, 
naar type mantelzorger 

 Inwonende 
mantelzorger 

Niet inwonende 
mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

 n % n % n % n % 

Zal niet gebeuren 49 87,5 34 79,1 46 61,3 129 74,1 
Kleine kans 6 10,7 8 18,6 18 24,0 32 18,4 
Grote kans 1 1,8 1 2,3 11 14,7 13 7,5 

Totaal 56  43  75  174  

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tot slot informeren we op een meer indirecte manier naar de jobonzekerheid van 
PAB-assistenten. We vragen hierbij niet of ze vermoeden deze job te verliezen, 
maar wel of ze verwachten dat ze binnen een jaar een andere baan zullen hebben. 
Het valt op dat ongeveer 7 op de 10 respondenten deze kans onbestaande acht. Dit 
lijkt er wederom om te duiden dat de huidige assistenten tamelijk tevreden zijn 
over hun werk als PAB-assistent, of (zeker in het geval van de inwonende mantel-
zorgers) dat hun werk als PAB-assistent onmisbaar is. We stellen ook hier immers 
een duidelijk verschil vast tussen mantelzorgers, waar deze jobonzekerheid quasi 
afwezig is en niet-mantelzorgers, met redelijk uitgesproken gevoelens van jobon-
zekerheid. 
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Tabel 7.13 Inschatting van de kans dat PAB-assistent het komende jaar een andere baan heeft 

 Frequentie % 

Dat zal niet gebeuren in het komende jaar 132 69,4 
Er is een kleine kans dat ik het komende jaar van baan zal 

veranderen 
31 16,9 

Er is een grote kans dat ik het komende jaar van baan zal veranderen 21 11,2 

Totaal 185  

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 7.14 Inschatting van de kans dat PAB-assistent het komende jaar een andere baan heeft, 
naar type relatie 

 Familie Kennis Ongekende Totaal 
 n % n % n % n % 

Zal niet gebeuren 77 85,6 23 67,6 30 51,7 130 71,4 
Kleine kans 10 11,1 7 20,6 15 25,9 32 17,6 
Grote kans 3 3,3 4 11,8 13 22,4 20 11,0 

Totaal 90  34  58  182  

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Tabel 7.15 Inschatting van de kans dat PAB-assistent het komende jaar een andere baan heeft, 
naar type mantelzorger 

 Inwonende 
mantelzorger 

Niet inwonende 
mantelzorger 

Geen 
mantelzorger 

Totaal 

 n % n % n % n % 

Zal niet gebeuren 51 86,4 35 77,8 44 57,9 130 72,2 
Kleine kans 5 8,5 10 22,2 15 19,7 30 16,7 
Grote kans 3 5,1 0 0,0 17 22,4 20 11,1 

Totaal 59  45  76  180  

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

6. Besluit 

Samenvattend stellen we vast dat het welzijn van PAB-assistenten hoog is. Ze zijn 
zeer betrokken op hun werk. De bevlogenheid is hoog, en gevoelens van burn-out 
beperkt. En tot slot zijn er relatief weinig assistenten die van plan zijn van job te 
veranderen. 
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We stellen wel, nog scherper dan in de andere hoofdstukken, vast dat er een groot 
verschil bestaat tussen de werkbeleving van (vooral inwonende) mantelzorgers 
enerzijds en niet-mantelzorgers anderzijds. Niet zozeer de gevoelens van burn-out 
en/of bevlogenheid bij het uitoefenen van de job verschillen tussen deze groepen, 
maar wel de verloopintentie. De verwachting al dan niet vrijwillig van job te zul-
len veranderen is afwezig bij mantelzorgers, maar ligt op een aanzienlijk niveau 
bij de groep van niet-mantelzorgers. In het afsluitende hoofdstuk zullen we dan 
ook proberen een beter zicht te krijgen op de determinanten van deze attitude bij 
de groep van niet-mantelzorgers. 
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HOOFDSTUK 8 
DE IMPACT VAN DE KWALITEIT VAN DE ARBEID 

1. De relatie tussen de kwaliteit van de arbeid en het welbevinden 
van PAB-assistenten 

In het theoretisch kader stipten we aan dat bij een beoordeling van de kwaliteit 
van de arbeid kan worden nagegaan welke de specifieke stressfactoren van een 
beroepsgroep zijn. We gebruiken de gegevens uit de survey om voor 
PAB-assistenten aan te geven welke factoren van de kwaliteit van het werk leiden 
tot stress (of burn-out), en welke factoren een bron zijn voor energie (en bevlogen-
heid of betrokkenheid op het werk initiëren). 

1.1 Arbeidsvoorwaarden 

Aan de hand van een multivariate analyse gaan we na of verschillende arbeids-
voorwaarden een impact hebben op de werkbeleving van de PAB-assistenten, we 
gaan daarbij ook telkens na of deze effecten eventueel impact hebben bovenop de 
kenmerken type cliënt en type mantelzorger. De arbeidsvoorwaarden die we op-
nemen in de analyse zijn de volgende:  
– het al dan niet hebben van een contract met de budgethouder; 
– het hebben van een vast contract; 
– het statuut van de werknemer (arbeider, bediende); 
– voltijds versus deeltijds werken; 
– de mogelijkheid om het verlof te kiezen; 
– de mate waarin men op irreguliere tijdstippen dient te werken. 

Wat betreft de impact op betrokkenheid, blijkt enkel het hebben van een contract 
met de budgethouder een significante impact te hebben. Werknemers met zulk 
contract rapporteren een lagere score en dus een hogere mate van betrokkenheid. 
Deze significante impact blijft overeind nadat we controleren voor de type cliënt 
en relatie. 



104 Hoofdstuk 8 

 

Tabel 8.1 Gemiddelde score voor betrokkenheid verdeeld naar contracttype 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Regulier contract 1,32 0,39 43 
Ander contract 1,47 0,39 148 

F=4,64, p<0.05. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek, gewogen dataset 

Voor de variabele ‘bevlogenheid’ blijkt geen enkele variabele een significante im-
pact te hebben. Ook voor ‘burn-out’ komen we tot dezelfde conclusie. Het wel-
bevinden van PAB-assistenten wordt blijkbaar niet beïnvloed door goede arbeids-
voorwaarden. 

1.2 Arbeidsinhoud 

Wat betreft arbeidsinhoud nemen we volgende elementen op in de multivariate 
analyse: 
– een score voor elk domein dat we bespraken met betrekking tot de taken die 

een PAB-assistent uitvoert namelijk Voor wonen, vrije tijd, onderwijs, gedrag, 
omgeving, en algemene taken; 

– daarnaast nemen we maten op voor ervaren werkdruk, emotionele belasting, 
variatie, autonomie, informatiedoorstroom, leermogelijkheden en complexiteit 
van de job; 

– ook hier controleren we telkens of de effecten blijven bestaan bovenop effecten 
van type cliënt of mantelzorger. 

Voor wat betreft betrokkenheid vonden we een impact van taken gerelateerd aan 
wonen, autonomie en complexiteit.  

Hoe vaker een PAB-assistent actief bezig is met taken gerelateerd aan ‘wonen’, 
hoe lager zijn ervaren betrokkenheid. Wat betreft autonomie vonden we een om-
gekeerde relatie: hoe hoger de ervaren autonomie (en dus hoe lager de score op de 
schaal), hoe hoger de ervaren betrokkenheid. Ook de score met betrekking tot 
complexiteit gaat in dezelfde richting, en geeft aan dat de betrokkenheid hoger is 
bij complexer werk.  

Wat betreft de bevlogenheid van de PAB-assistenten stellen we vast dat de varia-
belen emotionele belasting en complexiteit een impact hebben. Hoe hoger de 
emotionele belasting, hoe lager de bevlogenheid. Hoe hoger de complexiteit van 
de job, hoe hoger de bevlogenheid. 

Voor ‘burn-out’ wordt enkel een impact van ervaren emotionele belasting weer-
houden. Hoe hoger de emotionele belasting, hoe hoger de ervaren burn-out. 
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1.3 Arbeidsomstandigheden, sociale relaties en arbeidsverhoudingen 

We bekijken ook de impact van de arbeidsomstandigheden (is het werk lichame-
lijk inspannend), de sociale relaties (contacten met collega’s) en de relatie met de 
cliënt. Ook hier controleren we telkens of de effecten blijven bestaan bovenop 
effecten van type cliënt of mantelzorger. 

Op betrokkenheid blijken deze variabelen geen impact te hebben. Ze hebben wel 
een impact op bevlogenheid en burn-out. Bevlogenheid wordt positief beïnvloedt 
door een goede relatie met de cliënt. Burn-out daarentegen, neemt toe indien deze 
relatie minder goed is. Ook lichamelijke inspanningen hebben een impact op erva-
ren burn-out, hoe fysiek inspannender de job, hoe meer burn-out men ervaart. 

1.4 Stressoren en energiebronnen voor PAB-assistenten 

Het welbevinden van PAB-assistenten is, zoals eerder gesteld, vrij hoog. Gevoe-
lens van burn-out zijn minimaal, en veel assistenten vertonen een hoge mate van 
bevlogenheid. Deze evaluatie is ook vrij algemeen, er zijn relatief weinig verzor-
genden die slecht scoren op deze punten.  

Dit betekent ook dat het onderscheiden van assistenten met veel respectievelijk 
weinig goede scores niet evident is. Dit verklaart meteen ook waarom er slechts 
weinig elementen gevonden worden die assistenten met een hoge mate aan wel-
bevinden onderscheiden van assistenten met iets minder uitgesproken scores op 
dit vlak. 

Werkstressoren zijn factoren die leiden tot stressreacties. In dit model hebben 
we deze stressreacties gemeten aan de hand van gevoelens van burn-out. Bij de 
groep van PAB-assistenten blijken vooral elementen van belasting aan de bron te 
liggen van stress. Vooral emotionele als fysieke belasting leidt tot gevoelens van 
burn-out bij PAB-assistenten. Emotionele belasting verwijst naar de confrontatie 
met dingen die mensen persoonlijk raken, naar aangrijpende situaties, of naar het 
gevoel in het werk bedreigd te worden. Fysieke belasting komt voor bij werk-
nemers die vaak moeten zware lasten tillen, moeten bukken of lichamelijk inspan-
nend werk moeten uitvoeren. Deze twee aspecten zijn uiteraard bij het assisteren 
van bepaalde cliënten onvermijdbaar. Het is bijgevolg van belang om voor ogen te 
houden dat (1) deze werksituatie een groter risico op stress bij de beroepsbeoefe-
naar inhoudt, en (2) men (hulp)middelen zoekt om deze belasting zo beperkt mo-
gelijk te houden. 

Daarnaast blijkt ook de relatie van de cliënt een stressor. Wie een minder goede 
relatie heeft met een cliënt heeft een grotere kans op gevoelens van burn-out. 
Gezien de vaak geïsoleerde werkplek van assistenten is dit mogelijk te plaatsen. 
Wie in een moeilijke relatie met de cliënt moet werken heeft vaak weinig moge-
lijkheden om even in vertrouwen met een collega te herstellen van deze stressor. 
Het kan dan ook voor een aantal assistenten van belang zijn om over dergelijke 
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vertrouwenspersoon te kunnen beschikken in het geval het risico op burn-out 
groot wordt. 

Volgens het WEB-Model leiden energiebronnen op het werk tot werkplezier, 
een positief geformuleerde pendant van stressreacties. Voor PAB-assistenten blij-
ken de emotionele belasting en de relatie met de cliënt belangrijke factoren die tot 
bevlogenheid leiden. Dit accentueert de hoger geformuleerde bedenkingen rond 
de beheersing van deze twee aspecten van het werk. Emotionele belasting en een 
minder goede relatie met de cliënt kunnen niet enkel leiden tot burn-out, maar –in 
het geval het werk van de assistenten op deze twee factoren gunstig scoort- ook 
leiden tot een meer bevlogen medewerker. 

Daarnaast kan ook een complexe job mensen meer werkplezier geven. Wie met 
meer onverwachte gebeurtenissen geconfronteerd wordt, moet opletten tijdens het 
werk, veel dingen tegelijkertijd moet in de gaten houden, en het werk niet op rou-
tine kan uitvoeren, zal als assistent meer werkplezier beleven.  

2. Evaluatie van de kwaliteit van de arbeid 

We gaan ook de impact van de evaluatie van de kwaliteit van de arbeid op de 
werkbeleving van de assistenten. 

We stellen vast dat naarmate assistenten meer tevreden zijn over de relatie met 
de cliënt,23

Bevlogenheid wordt dan weer positief beïnvloed door de tevredenheid omtrent 
de relatie met de persoon met een handicap. 

 de werkzekerheid en de afstemming werk-privé, zij een hogere mate 
van betrokkenheid signaleren. 

Voor burn-out werden geen significante relaties teruggevonden. 

3. De impact van de kwaliteit van de arbeid op de verloopintentie 

Een belangrijke onderzoeksvraag is die naar de determinanten van het verloop 
van PAB-assistenten, en in het bijzonder in welke mate een aantal elementen in de 
arbeidsrelatie een reden zijn voor het verloop van PAB-assistenten. Bij het voor-
bereiden van een beter statuut van deze beroepsgroep is het immers van zeer rele-
vante waarde om in te schatten welke pijnpunten momenteel aanwezig zijn in 
deze arbeidsrelatie. 

Van de momenteel actieve groep assistenten weten we uiteraard niet indien ze in 
de nabije toekomst de job zullen verlaten. We kunnen wel nagaan in welke mate 
ze de intentie hebben om dat te doen. Uit de literatuur blijkt dat de intentie om 

                                                 
23  Deze relatie verdween wel indien rekening gehouden werd met de variabelen type 

mantelzorger en cliënt. 
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zijn job op te zeggen vaak samenhangt met de beslissing om dat uiteindelijk ook 
effectief te doen.  

We maken een onderscheid tussen vrijwillig en onvrijwillig verloop (zie ook 
hoger). Vrijwillig verloop benaderen we door het antwoord op de vraag of de res-
pondenten van plan zijn zelf op zoek te gaan naar een andere baan, onvrijwillig 
verloop door het antwoord op de vraag of ze vrezen hun job te verliezen.  

Telkens gaan we na indien er bij deze beslissing oorzaken kunnen gevonden wor-
den in de kwaliteit van de arbeid, en in welke mate deze factoren gemedieerd 
worden door elementen van het welbevinden van de PAB-assistenten.  

3.1 Arbeidsvoorwaarden 

Aan de hand van een multivariate analyse gaan we na of verschillende arbeids-
voorwaarden een impact hebben op de verloopintentie van de PAB-assistenten, 
we gaan daarbij ook telkens na of deze effecten eventueel impact hebben bovenop 
de kenmerken type cliënt en type mantelzorger. De arbeidsvoorwaarden die we 
opnemen in de analyse zijn de volgende:  
– het al dan niet hebben van een contract met de budgethouder; 
– het hebben van een vast contract; 
– het statuut van de werknemer (arbeider, bediende); 
– voltijds versus deeltijds werken; 
– de mogelijkheid om te kiezen wanneer het verlof wordt opgenomen; 
– de mate waarin men op irreguliere tijdstippen dient te werken. 

Opnieuw moeten we vaststellen dat, misschien tegen de verwachting in, de 
arbeidsvoorwaarden geen enkel effect hebben op de verloopintentie van assisten-
ten. We vinden geen enkel effect van deze elementen op de vrijwillige, noch 
onvrijwillige verloopintentie. Zelfs het al dan niet hebben van een vast contract 
blijkt met geen van de twee elementen samen te hangen. Assistenten die met (op-
eenvolgende) tijdelijke contracten te maken hebben interpreteren dit element van 
de arbeidsrelatie blijkbaar niet als een tijdelijke relatie. Ze gaan er, net als iemand 
met een contract van onbepaalde duur, vanuit dat ze ook het komende jaar nog in 
deze job zullen werken. We kunnen hieruit vooral concluderen dat de vertrou-
wensrelatie tussen cliënt en assistent bijzonder sterk is. 

Mogelijk is deze relatie in een aantal gevallen te sterk. De bevraging van 
ex-PAB-assistenten toont immers aan dat voor een aantal werknemers de tijdelijke 
relatie op een bepaald moment, geheel tegen de verwachting in, werd stopgezet.  
Bij de derde analyse, waarin we nagaan of deze voorwaarden verklaren waarom 
iemand al dan niet verwacht een andere job te hebben, vinden we wel dit ver-
wachte verband, met name dat degenen met een contract van bepaalde duur vaker 
stellen dat er een kans bestaat (p<0,05) dat ze een andere job hebben.  



108 Hoofdstuk 8 

 

3.2 Arbeidsinhoud 

Wat betreft arbeidsinhoud nemen we volgende elementen op in de multivariate 
analyse: 
– een score voor elk domein dat we bespraken met betrekking tot de taken die 

een PAB-assistent uitvoert met name voor wonen, vrije tijd, onderwijs, gedrag, 
omgeving, en algemene taken; 

– daarnaast een indicator voor ervaren werkdruk, emotionele belasting, variatie, 
autonomie, informatiedoorstroom, leermogelijkheden en complexiteit van de 
job; 

– ook hier controleren we telkens of de effecten blijven bestaan bovenop effecten 
van type cliënt of mantelzorger. 

Twee elementen die betrekking hebben op de arbeidsinhoud kunnen een impact 
hebben op de intentie om op zoek te gaan naar een andere baan. Assistenten die 
een takenpakket hebben waar men veel ondersteuning vraagt op het domein 
‘gedrag, ontwikkeling en functioneren’ zullen sneller verklaren een andere job te 
zoeken. Daarnaast zullen assistenten die weinig leermogelijkheden ervaren vaker 
verklaren op zoek te gaan naar een andere baan.  

Bij de eerste relatie moet een kanttekening geplaatst worden. Vermoedelijk ver-
troebelt een sterke collineariteit met ‘mantelzorg’ deze relatie, en trekken we het 
best niet te veel conclusies met betrekking tot het takenpakket van 
PAB-assistenten. In elke geval hebben assistenten die verklaren een andere job te 
zoeken geen duidelijk ander takenpakket op het vlak van ‘gedrag, ontwikkeling 
en functioneren’ dan assistenten die geen andere baan zoeken. 

Tabel 8.2 Gemiddelde score voor domein gedrag verdeeld naar verloopintentie 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Neen ik zoek geen 
andere job 

3,73 1,09 142 

Ja ik zoek een andere 
job 

3,69 0,91 20 

F=0,02, p>0.05, n.s. 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek 

Dit geldt wel voor de leermogelijkheden van assistenten die al dan niet zoeken 
naar een andere baan. Wie weinig leermogelijkheden ervaart toont een sterke 
intentie om deze baan in te wisselen voor een andere baan. 
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Tabel 8.3 Gemiddelde score voor leermogelijkheden verdeeld naar verloopintentie 

 Gemiddelde Standaarddeviatie n 

Neen ik zoek geen 
andere job 

3,24 1,08 162 

Ja ik zoek een andere 
job 

2,70 0,91 23 

F=5,92, p<0.05 

Bron: Gerealiseerde survey in kader van het onderzoek 

Wie een takenpakket krijgt van cliënten waarbij het domein ‘werken’ relevant is, 
heeft minder vaak het gevoel dat hij zijn baan zal verliezen. De interpretatie van 
deze relatie is eenvoudiger wanneer we de relatie omdraaien. In dat geval luidt 
het dat wie cliënten moet ondersteunen bij het uitvoeren van een beroepsactiviteit 
een grote jobzekerheid ervaart. Vermoedelijk ontwikkelt het ondersteunen van 
een cliënt bij een professionele activiteit, waarbij men vaker dan in andere situaties 
in contact komt met derden, het gevoel dat de assistent op belangrijke momenten 
onmisbaar wordt. Het gevoel van jobzekerheid zal bij deze groep sterker worden, 
c.p. het gevoel van onzekerheid wordt minder sterk bij wie deze taken niet op-
neemt.  

Deze relaties worden bevestigd in de algemene vraag naar de verwachte loop-
baanontwikkeling, met name de vraag of men verwacht het komend jaar nog in 
dezelfde baan te werken, los van de vraag of men zelf de stap zal zetten dan wel 
zal moeten op zoek gaan naar een andere baan omwille van jobverlies. De kans 
dat men inschat een andere baan te hebben hangt samen met het feit of men 
betrokken wordt bij een takenpakket dat een cliënt ondersteunt bij beroepsbezig-
heden (wat leidt tot een hogere mate van jobzekerheid, zie hoger) en met de leer-
mogelijkheden die men ervaart in de job (waarbij een beperkt aanbod van leer-
mogelijkheden PAB-assistenten actief naar een andere baan doet zoeken, zie 
hoger).  

3.3 Arbeidsomstandigheden, sociale relaties en arbeidsverhoudingen 

We bekijken in dit bestek de impact van de arbeidsomstandigheden (is het werk 
lichamelijk inspannend), de sociale relaties (contacten met collega’s) en de relatie 
met de cliënt. Ook hier controleren we telkens of de effecten blijven bestaan 
bovenop effecten van type cliënt of mantelzorger. 

Elementen van de arbeidsomstandigheden en de verhouding met cliënt en col-
lega’s blijken niet in relatie te staan met het vrijwillig en onvrijwillig verloop van 
PAB-assistenten. 

Wel vinden we opnieuw een element dat samenhangt met de algemene vraag of 
assistenten verwachten het komende jaar nog in hun huidige baan te werken. Wie 
minder tevreden is over de relatie, vermoedt vaker dat hij of zij het komende jaar 
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een andere baan zal hebben. Zoals hierboven vermeld komen we niet te weten of 
men dan wel denkt zelf het initiatief te nemen, of verwacht de baan te verliezen 
ten gevolge van deze minder goede relatie met de cliënt.  

3.4 De gevolgen van de kwaliteit van de arbeid voor niet-mantelzorgers 

Op verschillende plaatsen in het rapport komt tot uiting dat (inwonende) mantel-
zorgers enerzijds en niet-mantelzorgers anderzijds op heel wat vlakken verschillen 
in hun relatie met de budgethouder. De verloopintentie alleen al is sterk verschil-
lend naargelang de positie die een assistent heeft. Mantelzorgers hebben een veel 
lagere verloopintentie dan niet-mantelzorgers. Het is niet onzinnig te veronder-
stellen dat een aantal aspecten van de kwaliteit van de arbeid geen gevolgen heb-
ben voor de verloopintentie van de volledige groep assistenten, maar wel voor de 
groep niet-mantelzorgers.  

Om deze hypothese te toetsen voerden we de analyses uit dit hoofdstuk op-
nieuw uit, maar dan enkel voor de groep van (79) niet-mantelzorgers. We konden 
evenwel geen bijkomende elementen vinden die voor deze assistenten anteceden-
ten zijn voor verloopintenties. 

4. Het belang van elementen van het welbevinden van assistenten 
voor hun verloopintentie 

Tot slot nemen we naast de elementen van kwaliteit van de arbeid ook de gevoe-
lens van burn-out en van bevlogenheid op bij de verklaring van de verloopintentie 
van PAB-assistenten.  

We vinden enkel een bijkomend effect van de betrokkenheid van werknemer op 
hun (vrijwillige) verloopintentie. Hiermee wordt bevestigd dat niet alleen meer 
objectieve elementen van de arbeidskwaliteit kunnen verklaren waarom iemand al 
dan niet op zoek wil gaan naar een andere betrekking. De mate waarin iemand 
zich identificeert met de job speelt eveneens een rol, en kan remediërend werken 
bij de ontwikkeling van het gevoel naar een andere baan te willen zoeken. Wie een 
hoge mate aan beroepsbetrokkenheid heeft (wat bij een belangrijk aandeel van de 
groep PAB-assistenten bleek voor te komen) zal, ondanks een aantal minder gun-
stige kenmerken van de arbeidsrelatie, toch niet op zoek gaan naar een andere 
baan.  

Een aantal elementen van de kwaliteit van de arbeid blijken energiebronnen voor 
PAB-assistenten. Bij wie emotionele belasting beperkt is en een goede relatie met 
de cliënt heeft ligt het werkplezier hoger en worden gevoelens van burn-out ver-
meden. Het risico op burn-out is eveneens hoger bij assistenten die een fysiek 
zware taak hebben. Werkplezier daarentegen wordt verder bevorderd wanneer 
assistenten meer uitdagingen in hun werk krijgen. 
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Leermogelijkheden op het werk zijn van belang om een assistent aan zich te 
binden. Wie deze kansen ontbeert, verklaart immers vaker op zoek te zijn naar een 
andere baan. Verder zijn de relatie met de cliënt en het feit of een assistent betrok-
ken wordt bij activiteiten die de cliënt ondersteuning bij een beroepsactiviteit van 
belang voor het verklaren van de verloopintentie van PAB-assistenten. 

Tot slot merken we op dat de verloopintentie van PAB-assistenten vrij beperkt 
is. Weinig assistenten verklaren dat ze volgend jaar een andere baan willen of 
denken te moeten zoeken. Dit kan mogelijk verklaard worden door de algemeen 
hoge beroepsbetrokkenheid van de PAB-assistenten. Werknemers die de beroeps-
rol belangrijk vinden in hun leven leggen immers een kleinere intentie aan de dag 
om op zoek te gaan naar ander werk. 
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HOOFDSTUK 9 
CONCLUSIE 

1. Doelstellingen van het onderzoek 

In het licht van de beleidsdiscussie over de arbeidssituatie van de persoonlijke 
assistenten en het vastgestelde beroepsverloop en in antwoord op de 
VAPH-onderzoeksoproep heeft het voorliggende wetenschappelijke project via 
een systematisch survey-onderzoek 3 onderzoeksvragen trachten te beantwoor-
den: 

1. Wat is de kwaliteit van de arbeid die door persoonlijke assistenten wordt ver-
richt en in hoeverre hangt deze kwaliteit van de arbeid samen met diverse 
‘indicatoren’ voor welzijn, die ons een zicht kunnen geven op de mate waarin 
bepaalde arbeidssituaties effectief ‘van hogere kwaliteit’ zijn of eerder te om-
schrijven zijn als ‘precair’ (bv. ziekteverzuim, verloop, arbeidstevredenheid, 
psychisch welzijn)? 

2. Wat zijn de redenen waarom de persoonlijke (ex-)assistenten kiezen voor dit 
beroep, in dit beroep blijven werken of stoppen dit beroep uit te oefenen? 

3. In welke mate en op welke wijze spelen factoren van arbeidskwaliteit, welzijn 
op het werk en arbeidstevredenheid een rol in de beslissing om het beroep te 
blijven uit te oefenen of niet langer uit te oefenen. In deze derde vraagstelling 
wordt dus onderzoeksvraag 1 gerelateerd aan onderzoeksvraag 2. 

De studie naar de arbeidskwaliteit en zijn welzijnsgevolgen is gebeurd door een 
bevraging van de 4 A’s (arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeids-
inhoud en arbeidsverhoudingen), theoretisch gestructureerd vanuit het interna-
tionaal erkende Job Demand - Resources model. Hiervoor zijn 
191 beroepsuitoefenaars face-to-face geïnterviewd. Zij werden geselecteerd via een 
disproportionele, gestratificeerde steekproef, die rekening houdt met de werk-
context (soort zorgklant). 

Aldus verkrijgt het beleid wetenschappelijke informatie om zich een beargumen-
teerd oordeel te kunnen vormen over: 
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– welke ervaringen PAB-assistenten momenteel hebben met de kwaliteit van 
hun arbeidssituatie; 

– hoe deze ervaringen tot mogelijke welzijnsproblemen in de arbeidsbeleving 
leiden; 

– welke verschillen naar individuele kenmerken en soorten assistentschap daar-
bij kunnen worden opgetekend; 

– welke rol de door sommigen als ‘precair’ omschreven arbeidsvoorwaarden van 
(een aantal) persoonlijke assistenten (cf. zogenaamde mini-jobs) daar in spelen. 

De vraag naar de redenen waarom persoonlijke assistenten kiezen voor dit 
beroep, in dit beroep blijven werken of stoppen met dit beroep is enerzijds 
onderzocht via de toetsing van een verklarend model betreffende de 
verloopintentie bij de huidige beroepsuitoefenaars (cf. 200 interviews) en via een 
analyse van de uitstroommotieven van 31 ex-persoonlijke assistenten. Deze laatste 
groep is via een schriftelijke post-enquête bevraagd (bruto-verzending 150). In 
deze verklarende analyse wordt in navolging van de internationale 
onderzoekstraditie uitgegaan van de hypothese dat arbeidskwaliteit en 
arbeidstevredenheid een belangrijk antecent van beroepsuitstroom zijn, maar dat 
in deze causale relatie andere factoren (jobverwachtingen, interrol-conflicten, 
professionele ‘commitment’, alternatieve beroepsmogelijkheden en -aanbiedingen) 
een rol kunnen spelen. 

Aldus wordt het beleid inzicht verschaft in de werkgerelateerde factoren die een 
rol kunnen spelen in het tegengaan van de uitstroom uit het beroep. Zulke uit-
stroom staat immers gelijk met een verlies aan menselijk kapitaal (ervaring, ex-
pertise en sociaal kapitaal) in de sector en zadelt budgethouders ook op met extra-
kosten van werving en selectie. Hierbij werd in het bijzonder nagegaan in hoe-
verre de ervaringen van de PAB-assistenten met hun arbeidskwaliteit belangrijke 
determinanten zijn in deze loopbaankeuze. In het onderstaande geven we een 
overzicht van de belangrijkste vaststellingen. 

Positief is dat bijna alle PAB-assistenten een contract hebben met de cliënt. Er 
wordt duidelijk afgesproken hoeveel uren men moet werken, en door de band 
wijkt het effectief gepresteerde uren weinig af van wat contractueel wordt afge-
sproken. Het loon wordt vaak aan de hand van een barema bepaald. Anciënniteit 
wordt niet in rekening genomen, maar het loon wordt wel geïndexeerd. 

Hoewel het aantal uren meestal in lijn ligt met wat contractueel wordt afgespro-
ken, komen overuren bij deze groep werknemers uiteraard ook voor. Twee derde 
van de PAB-assistenten verklaart dat deze overuren niet worden gecompenseerd. 
Bij de groep niet-mantelzorgers is compensatie van overuren iets meer voor-
komend, namelijk bij de helft van de assistenten. 
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Op verschillende aspecten van de kwaliteit van de arbeid worden doorgaans 
positieve scores genoteerd. Met betrekking tot arbeidsinhoud en arbeidsomstan-
digheden is het werk op de meeste items van aanvaardbare kwaliteit. Aandachts-
punten zijn het gebrek aan vertrouwenspersonen in de werkomgeving, in het bij-
zonder bij minderjarige cliënten en/of cliënten met een verstandelijke handicap, 
en de relatief beperkte leermogelijkheden bij de uitvoering van het werk. Voor een 
aantal assistenten is de fysieke belasting hoog. En over het loon klagen de assis-
tenten niet, maar wordt wel aangevoeld dat men voor hetzelfde werk in een 
andere omgeving meer zou verdienen. Er wordt op het vlak van de verloning dan 
ook eerder een negatieve evaluatie uitgesproken. 

2. De onderzoeksvragen beantwoord 

2.1 Wat is de kwaliteit van de arbeid die door PAB-assistenten wordt verricht? 

Het onderzoek illustreert dat een aantal gevreesde karakteristieken die met het 
werk van PAB-assistenten geassocieerd worden ook in realiteit bestaan. Zeker de 
assistenten die als niet-mantelzorger werken worden vaak in micro-jobs tewerk-
gesteld met een aantal precaire kenmerken: ze krijgen vaak een baan met een zeer 
beperkt aantal uren per week, en opeenvolgende tijdelijke contracten. 

Toch stellen we vast dat de kwaliteit van de arbeid op veel vlakken niet zo alarme-
rend is. Positief is dat bijna alle PAB-assistenten een contract hebben met de cliënt. 
Er wordt duidelijk afgesproken hoeveel uren men moet werken, en door de band 
wijkt het effectief gepresteerde uren weinig af van wat contractueel wordt afge-
sproken. Het loon wordt vaak aan de hand van een barema bepaald, en ligt nage-
noeg nooit lager dan het minimumloon. Anciënniteit wordt niet in rekening 
genomen, maar het loon wordt wel geïndexeerd. 

Hoewel het aantal uren meestal in lijn ligt met wat contractueel wordt afgespro-
ken, komen overuren bij deze groep werknemers uiteraard ook voor. Twee derde 
van de PAB-assistenten verklaart dat deze overuren niet worden gecompenseerd. 
Bij de groep niet-mantelzorgers is compensatie van overuren iets meer voor-
komend, namelijk bij de helft van de assistenten. 

Dat er slechts weinig werkuren per week worden gevraagd voor het 
PAB-assistentschap is overigens niet voor iedereen problematisch. Veel assistenten 
vinden net het feit dat deze job toelaat om deze baan te combineren met andere 
zaken een pluspunt. Sommige assistenten studeren nog, andere assistenten willen 
omwille van de combinatie arbeid-gezin geen voltijdse baan, nog anderen houden 
er een andere baan, al dan niet een ander PAB-assistentschap, op na.  
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Ook op verschillende andere aspecten van de kwaliteit van de arbeid worden 
doorgaans positieve scores genoteerd. Met betrekking tot arbeidsinhoud en 
arbeidsomstandigheden is het werk op de meeste items van aanvaardbare kwali-
teit. Aandachtspunten zijn het gebrek aan vertrouwenspersonen in de werkomge-
ving, in het bijzonder bij minderjarige cliënten en/of cliënten met een verstande-
lijke handicap, en de relatief beperkte leermogelijkheden bij de uitvoering van het 
werk. Voor een aantal assistenten is de fysieke belasting hoog. En over het loon 
klagen de assistenten niet, maar wordt wel aangevoeld dat men voor hetzelfde 
werk in een andere omgeving meer zou verdienen. Er wordt op het vlak van de 
verloning dan ook eerder een negatieve evaluatie uitgesproken. 

2.2 Waarom kiezen assistenten voor deze baan? 

Assistenten geven meerdere redenen aan waarom ze voor een job als 
PAB-assistent kiezen. De redenen die als het meest belangrijk naar voor kwamen 
zijn: dat hun zorg de beste zorg garandeert, de plicht als mantelzorger, mensen 
helpen, veel zelfstandigheid, het kunnen deeltijds werken en de gunstige werk-
uren. Opvallend daarbij is dat het ‘hulp’ of ‘plicht’- motief door veel assistenten 
als belangrijk of zeer belangrijk werd omschreven. 

Hier blijkt reeds dat elementen van de job zelf, extrinsieke dan wel intrinsieke 
redenen, niet sterk naar voor komen bij het kiezen voor deze baan. 
PAB-assistenten nemen deze baan niet in eerste instantie om geld te verdienen, 
een vaste job te vinden, of om interessant werk uit te voeren. Ze kiezen voor de 
baan omdat ze hiermee mensen kunnen helpen.  

2.3 In welke mate spelen factoren van arbeidskwaliteit een rol bij het verloop 
in deze sector? 

In het licht van het voorgaande is het niet verwonderlijk dat slechts weinig ele-
menten van de kwaliteit van de arbeid een rol spelen bij het verklaren van het 
verloop, of de verloopintentie, van PAB-assistenten. In de eerste plaats is het zo 
dat de verloopintentie onder deze groep al bij al vrij beperkt blijft. In de tweede 
plaats vinden we weinig elementen van de kwaliteit van de arbeid die tot verloop 
kunnen leiden bij PAB-assistenten. 

Hoger werd aangestipt dat een aantal arbeidsvoorwaardelijke aspecten van het 
PAB-assistentschap precaire karakteristieken vertonen. Merkwaardig genoeg stu-
ren deze aspecten niet aan op een hoog verloop in de sector. Assistenten die 
tewerkgesteld worden in ‘micro-contracten’ vertonen geen hogere mate van ver-
loopintentie dan assistenten met een vast, voltijds contract. Ook op andere 
vlakken van de kwaliteit van de arbeid is de relatie met de verloopintentie zeer 
zwak. Enkel assistenten met beperkte leermogelijkheden in de baan en/of met een 
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troebele relatie met de budgethouder hebben sneller de idee om op zoek te gaan 
naar een andere baan. 

Hiermee wordt bevestigd dat niet enkel objectieve elementen van de arbeidskwa-
liteit kunnen verklaren waarom een PAB-assistent al dan niet op zoek wil gaan 
naar een andere betrekking. PAB-assistenten worden gedreven door een zeker 
plichtsbesef en hebben een sterke identificatie met deze job. Dit gevoel werkt sterk 
remediërend bij de ontwikkeling van het gevoel naar een andere baan te willen 
zoeken. PAB-assistenten hebben een dermate sterke beroepsbetrokkenheid dat ze, 
ondanks een aantal minder gunstige kenmerken van de arbeidsrelatie, toch niet op 
zoek gaan naar een andere baan.  

3. Bijkomende aanbevelingen 

3.1 De arbeidsrelatie van mantelzorgers 

Uit het onderzoek blijkt een frappant verschil tussen de groep inwonende mantel-
zorgers en niet-mantelzorgers. In tabel 9.1 geven we een samenvattend overzicht. 

Tabel 9.1 Verschillen tussen inwonende mantelzorgers en niet-mantelzorgers 

 Inwonende mantelzorgers Niet-mantelzorgers 

Reden voor het opnemen 
van de rol 

Familie van cliënt Professional (specifieke 
opleiding, ervaring in 
zorgsector) 

Syndicale achtergrond Meer kans op geen lid van 
vakbond 

Meer kans op syndicale attitude 
(lidmaatschap vakbond, belang 
CAO) 

Arbeidsmarktoriëntatie Hoofdbezigheid, onderdeel van 
mantelzorg 

PAB-baan is bijberoep 

Contract Regulier contract (voltijds, vast) Meer kans op irreguliere 
tewerkstelling (kleine 
deeltijdarbeid, tijdelijk werk) 

Arbeidstijd Werken op reguliere en 
irreguliere uren (nacht, 
weekend, …) 

Hebben meer controle over de 
tijdstippen waarop gewerkt 
wordt 

Takenpakket Breed takenpakket (wonen, vrije 
tijd, onderwijs, ontwikkeling 
cliënt, …) 

Activiteiten met betrekking tot 
het wonen en de vrije tijd van de 
cliënt 

Arbeidsinhoud, 
arbeidsomstandigheden 

Iets meer werkdruk, fysieke en 
emotionele belasting 

Iets minder autonomie  

Bron: Face-to-face bevraging PAB-assistenten, HIVA-K.U.Leuven 

Voor niet-mantelzorgers heeft het PAB-assistentschap de karakteristieken van een 
reguliere baan. Men neemt vaker omwille van de professionele competenties of de 
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opleiding de baan op. Niet-mantelzorgers hebben een groter risico op een deel-
tijdse baan, en combineren dan ook vaker verschillende banen met elkaar. Ze heb-
ben dan ook controle over de werktijden, maar iets minder autonomie dan inwo-
nende mantelzorgers. Niet-mantelzorgers voeren hoofdzakelijk activiteiten uit 
met betrekking tot het wonen en de vrije tijd van de cliënt.  

Inwonende mantelzorgers daarentegen nemen een breed takenpakket op zich, 
zijn zo goed als voltijds bezig met het assistentschap en werken ook op irreguliere 
uren. Ze hebben deze baan in veel gevallen niet zelf gekozen, maar worden als 
familielid geconfronteerd met de zorg van een persoon met een handicap. Het is 
voor hen als het ware een plicht om deze activiteiten uit te voeren.  

Niet-inwonende mantelzorgers hebben vaak een positie tussen deze twee 
extremen in. 

Waar de job van niet-mantelzorgers de kenmerken heeft van een reguliere baan, is 
dat veel minder het geval bij inwonende mantelzorgers. Deze groep voert de 
taken van het assistentschap vaak uit omwille van het feit dat er een affectieve, 
doorgaans familiale band aanwezig is met de persoon met een handicap. De 
klassieke arbeidsrelatie werkgever – werknemer vertroebelt bij inwonende 
mantelzorgers in het voordeel van een familierelatie. Men kan zich bijgevolg de 
vraag stellen in welke mate de werkrelatie bij deze twee verschillende groepen op 
een gelijkaardige manier moet geregeld worden. Bij niet-mantelzorgers lijkt het 
aangewezen om door middel van sociale dialoog de voorwaarden vast te leggen 
waaronder assistenten worden ingeschakeld, bij inwonende mantelzorgers is deze 
evidentie veel minder sterk aanwezig.  

3.2 Sociale steun voor geïsoleerde assistenten 

Weinig aspecten van de kwaliteit van de arbeid hebben in dit onderzoek een rela-
tie kunnen blootleggen met het welzijn van werknemers en/of de verloopintenties 
van assistenten. Vooral de relatie met de budgethouder/persoon met een handi-
cap bleek van extreem belang als determinant van een goede arbeidssituatie. Wie 
geen goede relatie heeft met de budgethouder scoort op verschillende aspecten 
meteen negatief.  

Zeker in dit soort, vrij geïsoleerde arbeidssituatie is dit een aandachtspunt. De 
PAB-assistent beschikt immers, in tegenstelling tot een klassieke werknemer, niet 
over collega’s waar men bij terecht kan bij een relationeel probleem op het werk. 
PAB-assistenten hebben alle belang bij een centraal ‘meldpunt’ of ‘contactpunt’ 
waar men terecht kan bij dergelijke spaak lopende relaties. Het corrigeren van de 
relatie tussen assistent en budgethouder kan het verloop in deze sector naar een 
(nog) lager niveau terugdringen. 
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3.3 Een statuut voor PAB-assistenten? 

Door middel van een sociale dialoog beoogt men in de toekomst PAB-assistenten 
te ondersteunen met een statuut. In deze dialoog staan elementen als het mini-
mumloon, een functieclassificatie, het belonen van onregelmatige prestaties, en 
vervoersonkosten centraal.  

Dit rapport kan voor deze dialoog veel betekenen, het levert veel informatie op 
over de manier waarop PAB-assistenten op dit ogenblik omgaan in de arbeids-
situatie. Tegelijkertijd zullen de onderhandelaars op geen van de voorliggende 
vragen een pasklaar antwoord terugvinden in dit onderzoek. 

Zo is er een stevige basis aanwezig in dit rapport om te hameren op het belang 
van een barema voor PAB-assistenten. Assistenten zullen omwille van hun sterke 
beroepsbetrokkenheid dan wel geen andere baan zoeken wanneer ze geconfron-
teerd worden met minder gunstige arbeidsvoorwaarden, ze zijn zich er wel van 
bewust dat de baan op een aantal punten precaire karakteristieken vertoont. Zo 
geloven veel assistenten dat ze voor een gelijkaardige job in een andere werk-
omgeving meer loon zouden kunnen krijgen. Maar tegelijk geven ze aan nooit dis-
cussies te hebben over het loon, en dat ze niet vinden dat ze ‘eigenlijk meer zou-
den moeten verdienen’. Maar liefst drie kwart van de assistenten vindt het belang-
rijk dat lonen met een CAO zouden geregeld worden, en dat mag als een duide-
lijke steun in de rug van de sociale dialoog mag geïnterpreteerd worden.  

Of onregelmatige prestaties beloond worden kunnen we met dit onderzoek niet 
aantonen. Wel is het zo dat overuren in veel gevallen niet worden vergoed, en 
geeft slechts 23% van de assistenten aan dat ‘onkosten worden vergoed. 

De groep van assistenten is een beroepsgroep die weinig belang hecht aan het 
vormgeven van de arbeidsrelatie via collectieve onderhandeling. Ze zullen bij het 
uitvoeren van de baan vooral geïnteresseerd blijven in helpen van mensen in 
nood, en minder in het onderhandelen met de opdrachtgever over correcte 
arbeidsvoorwaarden. Precies om PAB-assistenten ook in de toekomst niet met 
deze taak te belasten, maar hen tegelijk correcte voorwaarden te garanderen, is de 
dialoog rond een statuut voor de PAB-assistent belangrijk. We wensen de onder-
handelaars hierbij dan ook veel succes toe.  
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Bijlage 1 

Frequentieverdelingen van steekproefbeschrijvende variabelen 

 Ongewogen Gewogen  
 n % n % 

Type cliënt     
Minderjarig 50 26,2 43,38 22,7 
Meerderjarig fysiek 95 49,7 119,29 62,5 
Meerderjarig verstandelijk 46 24,1 28,33 14,8 
Totaal 191  191,00  
Cliënt is budgethouder?         
Ja 97 50,8 111,43 58,3 
Nee 94 49,2 79,57 41,7 
Totaal 191  191,00  
Relatie met cliënt         
Familie 91 48,4 89,60 47,7 
Kennis 35 18,6 34,31 18,3 
Ongekende 62 33,0 63,97 34,0 
Totaal 188  187,87  
Missing 3  3,13  
Mantelzorger         
Ja 105 56,1 107,68 57,7 
Neen 82 43,9 78,94 42,3 
Totaal 187  186,62  
Missing 4  4,38  
Geslacht         
Man 38 19,9 40,77 21,3 
Vrouw 153 80,1 150,23 78,7 
Total 191  191,00   
Opleidingsniveau         
Lager onderwijs 17 9,4 15,84 8,8 
Secundair onderwijs 99 54,7 103,76 57,3 
Hoger onderwijs 54 29,8 50,70 28,0 
Universitair 11 6,1 10,73 5,9 
Total 181  181,02  
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 Ongewogen Gewogen  
 n % n % 

System 10  9,98  
Gezinssituatie         
Ik woon samen met mijn partner 47 24,6 47,34 24,8 
Ik woon samen met mijn partner en kind(eren) 83 43,5 83,89 43,9 
Ik woon zonder partner, met kind(eren) 14 7,3 14,88 7,8 
Ik woon alleen 22 11,5 22,60 11,8 
Ik woon bij mijn ouders 23 12,0 21,05 11,0 
Andere 2 1,0 1,23 0,6 
Totaal 191  191,00  
Nationaliteit         
Belgische nationaliteit 187 97,9 187,01 97,9 
Andere nationaliteit 4 2,1 3,99 2,1 
Total 191  191,00  
Vakbondslid         
Ja 75 39,5 79,79 42,0 
Nee 114 60,0 109,34 57,5 
Weet niet 1 0,5 0,62 0,3 
Total 190  189,74  
System 1  1,26  
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Bijlage 2 

Tijdstip waarop gewerkt wordt verdeeld over type cliënt, type relatie en type mantelzorg 

 Altijd of vaak Soms, zelden of nooit 
Relatie n % n % 

Tussen 7-17u     
* type cliënt     
Minderjarige cliënt 40 93,0 3 7,0  
Meerderjarige fysiek gehandicapte cliënt 100 84,7 1

8 
15,3  

Meerderjarige verstandelijk gehandicapte 
cliënt 

23 85,2 4 14,8  

Significant verband? p>0,05    
* type relatie     
Familie 85 94,5 5 5,6  
Kennis 24 70,6 1

0 
29,4  

Ongekende 52 82,5 1
1 

17,5  

Significant verband? p<0,01    
* type mantelzorger     
Inwonende mantelzorger 58 98,3 1 1,7  
Niet inwonende mantelzorger 40 83,3 8 16,7  
Geen mantelzorger 61 79,2 1

6 
20,8  

Significant verband? p<0,01    
Tussen 17-20u     
* type cliënt     
Minderjarige cliënt 29 69,0 1

3 
31,0  

Meerderjarige fysiek gehandicapte cliënt 60 50,4 5
9 

49,6  

Meerderjarige verstandelijk gehandicapte 
cliënt 

19 67,9 9 32,1  

Significant verband? p>0,05    
* type relatie     
Familie 63 70,8 2

6 
29,2  

Kennis 14 40,0 2
1 

60,0  

Ongekende 30 46,9 3
4 

53,1  

Significant verband? p<0,01    
* type mantelzorger     
Inwonende mantelzorger 52 89,7 6 10,3  
Niet inwonende mantelzorger 19 39,6 2

9 
60,4  

Geen mantelzorger 37 46,8 4
2 

53,2  

Significant verband? p<0,001    
Tussen 20-22u     
* type cliënt     
Minderjarige cliënt 16 37,2 2

7 
62,8  

Meerderjarige fysiek gehandicapte cliënt 46 39,7 7
0 

60,3  
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Meerderjarige verstandelijk gehandicapte 
cliënt 

9 32,1 1
9 

67,9  
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Bijlage 3 

 Altijd of vaak Soms, zelden of nooit 
Relatie n  n  

Significant verband? p>0,05    
* type relatie     
Familie 54 60,7  35 39,3  
Kennis 6 17,6  28 82,4  
Ongekende 12 19,4  50 80,6  
Significant verband? p<0,001    
* type mantelzorger     
Inwonende mantelzorger 43 72,9  16 27,1  
Niet inwonende mantelzorger 9 18,8  39 81,2  
Geen mantelzorger 21 27,3  56 72,7  
Significant verband? p<0,001    
Tussen 22-07u     
* type cliënt     
Minderjarige cliënt 10 23,3  33 76,7  
Meerderjarige fysiek gehandicapte cliënt 30 25,2  89 74,8  
Meerderjarige verstandelijk 

gehandicapte cliënt 
4 14,3  24 85,7  

Significant verband? p>0,05    
* type relatie     
Familie 38 42,2  52 57,8  
Kennis 3 8,8  31 91,2  
Ongekende 4 6,2  60 93,8  
Significant verband? p<0,001    
* type mantelzorger     
Inwonende mantelzorger 33 55,9  26 44,1  
Niet inwonende mantelzorger 3 6,4  44 93,6  
Geen mantelzorger 9 11,4  70 88,6  
Significant verband? p<0,001    
Op zaterdag     
* type cliënt     
Minderjarige cliënt 25 58,1  18 41,9  
Meerderjarige fysiek gehandicapte cliënt 54 45,4  65 54,6  
Meerderjarige verstandelijk 

gehandicapte cliënt 
16 57,1  12 42,9  

Significant verband? p>0,05    
* type relatie     
Familie 65 73,0  24 27,0  
Kennis 8 23,5  26 76,5  
Ongekende 21 32,8  43 67,2  
Significant verband? p<0,001    
* type mantelzorger     
Inwonende mantelzorger 49 84,5  9 15,5  



128 Bijlage 3 

 

 
 Altijd of vaak Soms, zelden of nooit 
Relatie n  n  

Niet inwonende mantelzorger 15 31,2  33 68,8  
Geen mantelzorger 27 34,2  52 65,8  
Significant verband? p<0,001    
Op zondag     
* type cliënt     
Minderjarige cliënt 20 46,5  23 53,5  
Meerderjarige fysiek gehandicapte cliënt 41 34,5  78 65,5  
Meerderjarige verstandelijk 
gehandicapte cliënt 

10 35,7  18 15,1  

Significant verband? p>0,05    
* type relatie     
Familie 60 67,4  29 32,6  
Kennis 5 14,7  29 85,3  
Ongekende 7 10,9  57 89,1  
Significant verband? p<0,001    
* type mantelzorger     
Inwonende mantelzorger 50 84,7  9 15,3  
Niet inwonende mantelzorger 5 10,4  43 89,6  
Geen mantelzorger 15 19,0  64 81,0  
Significant verband? p<0,001    
Op feestdag     
* type cliënt     
Minderjarige cliënt 19 44,2  24 55,8  
Meerderjarige fysiek gehandicapte cliënt 39 33,3  78 66,7  
Meerderjarige verstandelijk 
gehandicapte cliënt 

9 33,3  18 66,7  

Significant verband? p>0,05    
* type relatie     
Familie 58 65,2  31 34,8  
Kennis 4 12,1  29 87,9  
Ongekende 5 8,1  57 91,9  
Significant verband? p<0,001    
* type mantelzorger     
Inwonende mantelzorger 48 84,2  9 15,8  
Niet inwonende mantelzorger 6 12,8  41 87,2  
Geen mantelzorger 12 15,6  65 84,4  
Significant verband? p<0,001    



 

 

Bijlage 4 

Beschrijving van de taken die de PAB-assistenten opnemen 

 Dagelijks Wekelijks Maandelijks Eén keer per jaar Nooit Totaal 
 n % n % n % n % n %  

Wonen                       
Lichamelijke activiteiten 125 66,0 25 13,2 3 1,4  1 0,3  36 19,1  190 
Huishoudelijke activiteiten 115 60,8 28 14,6 6 3,2  2 1,1  38 20,3  189 
Maatschappelijke integratie 93 49,2 43 22,9 12 6,1  1 0,3  40 21,4  189 
Begeleiding 117 62,2 33 17,7 12 6,1  1 0,3  26 13,6  188 
Hulp bij verplaatsing 116 61,0 39 20,5 11 5,6  1 0,3  24 12,6  191 
Werken/dagbesteding                     
Lichamelijke activiteiten 65 39,7 18 11,1 2 1,3  3 1,9  76 45,9  165 
Hulp bij verplaatsing 62 37,6 25 15,2 4 2,3  2 1,1  72 43,8  165 
Aanbod en ondersteuning 58 35,1 25 15,1 3 2,0  4 2,4  75 45,4  166 
Vrije tijd                     
Lichamelijke activiteiten 98 53,1 34 18,3 8 4,5  5 2,5  40 21,6  185 
Hulp bij verplaatsing 96 51,9 40 21,4 13 6,9  5 2,5  32 17,4  186 
Aanbod en ondersteuning 79 42,0 45 24,0 14 7,5  5 2,8  44 23,7  187 
Onderwijs                     
Lichamelijke activiteiten 13 9,1 2 1,6 0 0,0  1 0,6  130 88,7  147 
Hulp bij verplaatsing 25 16,7 4 2,6 2 1,2  1 0,4  119 79,1  151 
ondersteuning bij 

klasactiviteiten 
9 6,0 5 3,3 5 3,3  1 0,6  128 86,8  148 

Gedrag ontwikkeling en 
functioneren 

                 

Psychosociale begeleiding 68 36,6 25 13,6 7 3,7  3 1,4  83 44,7  186 
Ontwikkelingsbegeleiding en 
training 

55 29,7 17 9,2 5 2,5  1 70,0  108 57,9  186 

Ondersteuning van 
communicatie 

65 34,8 25 13,3 8 4,1  1 50,0  89 47,3  187 
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 Dagelijks Wekelijks Maandelijks één keer per jaar nooit Totaal 
 n % n % n % n % n %  

Therapie 22 11,8 14 7,3 4 2,2  1 0,3  143 78,0  183 
Verpleegkundige zorg 66 34,8 16 8,4 5 2,6  3 1,8  99 52,4  189 
Medische behandeling 27 14,9 5 2,7 8 4,4  2 0,9  141 77  184 
Ondersteuning bij zoeken en 

aanpassen hulpmiddelen 
37 20,1 20 10,6 37 19,9  14 7,6  77 41,8  185 

Orthopedagogische zorg 31 16,7 14 7,5 8 4,0  3 1,6  129 70,0  184 
Ondersteuning bij opvoeding 15 8,9 4 2,3 1 0,7  1 0,7  147 87,3  168 
Omgeving                     
Gezinsbegeleiding 35 19,4 15 8,4 9 5,1  3 1,8  116 65,3  177 
Begeleiding familiaal en sociaal 

netwerk 
31 16,5 20 10,6 18 9,7  3 1,4  114 61,5  185 

Algemeen                     
Trajectbegeleiding 16 8,8 15 8,2 20 10,7  2 0,9  131 71,4  185 
Administratie van de 

budgethouder 
16 8,6 17 9,0 28 14,7  2 1,0  127 66,7  190 

Eigen administratie 21 10,8 29 15,1 35 18,4  4 1,9  102 53,8  190 
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