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MANAGEMENTSAMENVATTING
Doelstelling van de enquête
Deze enquête werd in 2014 opgesteld door het VLAC, een nieuwe vereniging die de
belangen van de werknemers in de Vlaamse archeologie wil behartigen. De enquête
peilde naar de huidige werksituatie en de specifieke noden en problemen van de
archeoloog in het Vlaamse werkveld.
Samenvatting van de resultaten
Algemene informatie
De enquête werd ingevuld door 163 respondenten. Hiervan was 86% werkzaam in de
sector en 10% werkzoekend. Indien werkzoekend vulden de respondenten de enquête
in op basis van de ervaring bij hun vorige werkgever.
Van alle respondenten werkte 36% bij een overheidsdienst en 53% in de private sector.
Wat betreft de functie van de archeoloog circuleerden er verschillende begrippen, die
niet allemaal duidelijk afgelijnd bleken te zijn.
Tewerkstellingsvoorwaarden
In de private sector had 59% van de respondenten een contract van onbepaalde duur,
20% een contract van bepaalde duur, 10% een contract op projectbasis, 5% een
weekcontract en 3% een interimcontract.
De brutolonen werden bekeken gekoppeld aan het aantal jaren ervaring en de
aangegeven functie. In vergelijking met andere gemiddelde lonen lag het loon van een
archeoloog in de private sector erg laag.
Ook wat betreft woon-werkverkeer werden slechts weinig respondenten volledig
terugbetaald en was er weinig transparantie over het systeem van terugbetaling.
Verwachtingen van een vakvereniging
Een grote meerderheid van de respondenten was voorstander van de oprichting van een
vakvereniging. De volgende taken werden belangrijk tot zeer belangrijk bevonden door
het grootste aantal respondenten:




De belangen van de archeoloog verdedigen (95%)
Een klankbord zijn bij problemen (90%)
Informatie bieden omtrent het beroepsleven (86%)

Conclusie
Op basis van de enquête kon worden vastgesteld dat er nog steeds een aantal pijnpunten
voor de werknemers in de Vlaamse archeologie naar voren kwamen. VLAC wil optreden
als vereniging om deze pijnpunten te signaleren en de belangen van de werknemers in
de archeologie te behartigen.
3

Resultaten enquête Vlaams Archeologencollectief

2014-2015

INLEIDING
In juni 2014 werd door enkele archeologen het initiatief genomen om een vakvereniging
op te richten, het Vlaams Archeologencollectief (VLAC). Deze vereniging wil iedere
werknemer binnen de Vlaamse archeologie bijstaan en vertegenwoordigen, met speciale
aandacht voor de terreinarcheologen. Ze wil informeren, een aanspreekpunt zijn en
overleg plegen. Zo wil het VLAC een brug vormen tussen verschillende actoren binnen
het archeologisch werkveld.
Om te peilen naar de specifieke noden en problemen van de archeoloog werd door VLAC
een online enquête gehouden. Deze enquête (zie bijlage: Enquêteformulier) werd
aangekondigd op de nieuws- en portaalsite Archeonet1 en kende een looptijd van 3 juli
tot 9 augustus 2014. Bovendien werd er ook gerekend op mond-tot-mondreclame om
het bestaan van deze enquête te verspreiden. In deze enquête werd onder andere
gevraagd naar enkele algemene gegevens van de respondenten, de omstandigheden bij
de huidige of laatste werkgever en de tevredenheid van de werknemer hierover.
Daarnaast werd gevraagd of de respondenten voorstander zijn van een vakvereniging en
wat hun verwachtingen hieromtrent zijn.
In dit rapport vindt u een bespreking van de resultaten van de enquête. Indien mogelijk
werden de resultaten vergeleken met andere onderzoeken.
De laatste jaren werd immers reeds eerder onderzoek uitgevoerd naar de
omstandigheden in het archeologische werkveld. Zo voerde het Forum Vlaamse
Archeologie (FVA) in 2005 en 2009 reeds 2 bevragingen uit.2 In 2007-2008 werd een
onderzoek gedaan naar de stand van zaken op de archeologische arbeidsmarkt door
Professor M. Lodewijckx (K.U.Leuven).3 Dit onderzoek kaderde in het Europese project
“Discovering the Archaeologists of Europe”, of kortweg ‘DISCO’-project. Recentelijk (in
2013-2014) werd dit project herhaald en uitgebreid, en voor Vlaanderen uitgevoerd
door het agentschap Onroerend Erfgoed (DISCO 2014).4
Tijdens de verwerking van de VLAC-enquête viel op dat deze verschillende onderzoeken
telkens een heel andere nadruk legden en andere methoden gebruikten. Er werden soms
ook verschillende bronnen gecombineerd (zoals bij DISCO 2014) om uitspraken te
kunnen doen over de situatie op het archeologische werkveld zonder hierbij een
bevraging onder de werknemers zelf uit te voeren.
Bij de VLAC-enquête werd ervoor gekozen te peilen naar de mening van de werknemer
zelf in het archeologische werkveld. Bij het opstellen van de vragen werden keuzes
gemaakt, waardoor niet elk deelaspect van de archeologische arbeidsmarkt werd
behandeld. De resultaten van de VLAC-enquête worden dan ook niet voorgesteld als een
alomvattende bundeling van vaststaande gegevens. Het gaat immers om meningen en
percepties op een bepaald tijdstip. De verzamelde antwoorden geven echter een goed
www.archeonet.be
Forum Vlaamse Archeologie 2010.
3 Lodewijckx, M., 2008. Discovering the Archaeologists of Europe: De arbeidsmarkt voor archeologen in
België in 2007-2008. K.U.Leuven.
4 Ameels, V., 2014. Discovering the Archaeologists of Europe. Vlaanderen 2012-2014. Agentschap
Onroerend Erfgoed.
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beeld van wat er op dat moment leefde onder de werknemers in het archeologische
werkveld.
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1. ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Tewerkstelling
In totaal werden 163 reacties ontvangen op de enquête (zie figuur 1).5 Hiervan waren
140 respondenten (86%) tewerkgesteld in de archeologische sector en waren er 17
werkzoekend (10%). 1 respondent was student/jobstudent. 5 respondenten spraken
zich niet duidelijk uit over hun huidige werksituatie of waren niet meer in de sector
tewerkgesteld.
werkende

werkzoekende
1; 1%

student/jobstudent

overige

5; 3%

17; 10%

140; 86%

Figuur 1: Arbeidssituatie van de ondervraagde archeologen.

Tijdens de enquêtes van het Forum Vlaamse Archeologie uitgevoerd in 2006 en 2009
werden respectievelijk 188 en 62 reacties ontvangen. In 2006 was 46% (75
respondenten) werkzaam in de sector, in 2009 was dit 85% (53 respondenten). Bij de
laatstgenoemde enquête was er een kleine 5% werkzoekende.6

1.2 Opleidingsniveau
De meeste respondenten (146 individuen of 90%) behaalden een master- of
licentiaatsdiploma (zie figuur 2). Van de overige respondenten behaalden 2 individuen
(1%) een bachelor-/kandidaatsdiploma, 3 respondenten (2%) behaalden een masterna-masterdiploma, en 9 respondenten (5%) waren doctor in de archeologie. 3
individuen (2%) onthielden hun antwoord.
Bij al de grafieken in dit rapport worden het aantal respondenten en het percentage naast elkaar
weergegeven, gescheiden door een puntkomma.
6 Forum Vlaamse Archeologie 2010, p. 4.
5
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bachelor/kandidatuur

master/licentiaat
9; 5%

3; 2%

3; 2%

2014-2015

master na master

doctor

overige

2; 1%

146; 90%
Figuur 2: Opleidingsniveau van de ondervraagde archeologen.

1.3 Werkervaring
Van alle respondenten was iets minder dan de helft (75 individuen of 46%) meer dan 6
jaren tewerkgesteld in de sector (zie figuur 3). De andere helft bestond uit 35 personen
(21%) met 2 tot 4 jaren ervaring, 27 personen (17%) met minder dan 2 jaren en 24
personen (15%) met 4 tot 6 jaren werkervaring.

7

Resultaten enquête Vlaams Archeologencollectief

minder dan 2 jaar

2 tot 4 jaar

2014-2015

4 tot 6 jaar

meer dan 6 jaar

niet van toepassing

2; 1%
27; 17%

75; 46%
35; 21%

24; 15%
Figuur 3: Aantal jaren werkervaring in de sector.

In de privésector werkte een vijfde (17 respondenten of 20%) minder dan 2 jaren in de
archeologie, 23 respondenten (26%) en 17 respondenten (20%) werkten respectievelijk
tussen de 2 en de 4 jaren en tussen de 4 en de 6 jaren in de archeologische sector (zie
figuur 4, links). Een derde (30 personen of 34%) werkte meer dan 6 jaren in deze sector.
Dit beeld was iets anders bij de respondenten die bij overheidsinstellingen werkten.
Hier werkten bijna twee derde (36 respondenten of 62%) meer dan 6 jaren in de
archeologie (zie figuur 4, rechts). Het aantal jaren ervaring lag hier dus veel hoger. Het
overige deel (20 respondenten of 35%) werkte tussen de 0 en de 6 jaren in de
archeologie.
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minder dan 2 jaar

van 2 tot 4 jaar

minder dan 2 jaar

tussen 2 en 4 jaar

van 4 tot 6 jaar

meer dan 6 jaar

tussen 4 en 6 jaar

meer dan 6 jaar

niet van toepassing
2; 4%

17; 20%

30; 34%

7; 12%
6; 10%

7; 12%
23; 26%

36; 62%

17; 20%

Figuur 4: Aantal jaren werkervaring in de private sector (links) en de publieke sector (rechts).

1.4 Vorige werkgevers
Het aantal vorige werkgevers was redelijk gelijk verdeeld. Ongeveer twee vijfde (67
respondenten of 41%) had vóór zijn huidige werkgever geen enkele of 1 andere
werkgever (zie figuur 5). Nog eens twee vijfde van de respondenten (42%) werkte voor
2 tot 4 vorige werkgevers vóór hun huidige job. De overige 16% (27 respondenten)
hadden reeds voor meer dan 4 werkgevers gewerkt.
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neen

ja, 1

ja, 2

ja, 3

2014-2015
ja, 4

ja, meer dan 4

onbepaald

1; 1%

27; 16%

31; 19%

16; 10%

36; 22%
26; 16%

26; 16%
Figuur 5: Aantal vorige werkgevers in de sector.

Wanneer het diagram voor zowel de private als publieke sector apart wordt bekeken, is
er een kleine verschuiving merkbaar. In de private sector had bijna de helft (40
respondenten of 46%) geen of 1 vorige werkgever, slechts 13 respondenten (15%)
hadden meer dan 4 vorige werkgevers (zie figuur 6, links). In de publieke sector was dit
laatste 7% hoger (13 respondenten of 22%). Deze sector had ook een ietwat lager aantal
werknemers die voor geen of 1 vorige werkgever had gewerkt (21 respondenten of
36%). In de publieke sector waren er algemeen genomen meer werknemers die reeds
voor meer dan 3 werkgevers gewerkt hadden (zie figuur 6, rechts).
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neen

ja, 1

neen

ja, 1

ja, 2

ja, 3

ja, 2

ja, 3

ja, 4

ja, meer dan 4

ja, 4

ja, meer dan 4

13; 15%
20; 23%

13; 22%

9; 16%

6; 7%

12; 21%

11; 13%

8; 14%

20; 23%
17; 19%

10; 17%

6; 10%

Figuur 6: Aantal vorige werkgevers in de private sector (links) en de publieke sector (rechts).

1.5 Publieke sector versus private sector
Van alle respondenten gaven 58 mensen (36%) aan bij de federale, gewestelijke of
gemeentelijke overheid (waaronder Vlaamse agentschappen, het Brussels gewest, de
provincies, stedelijke diensten, intergemeentelijke en –communale diensten, musea en
universiteiten) te werken, terwijl 87 respondenten (53%) aangaven in de private sector
te werken7 (zie figuur 7). Slechts 1% (1,5 respondent) werkte voor een vzw, terwijl 11%
(17,5 respondenten) zijn antwoord onthield.

Ter vergelijking: volgens DISCO 2014 werkten er 161 mensen in de archeologische private sector, bij
deze enquête is dus de helft bereikt (Ameels, 2014, p. 35).
7
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privé

1,5; 1%

overheid algemeen

16,5; 10%

2,5; 2%

Vlaams agentschap
Brussels gewest

2014-2015

8; 5%
5; 3%

provincie
intergemeentelijke en
intercommunale diensten
stadsdiensten
universiteiten

16; 10%

87; 53%

3; 2%
0,5; 0%

musea
vzw

22; 13%

andere

1; 1%

Figuur 7: Aard van de tewerkstelling in de sector.

De respondenten die in de private sector tewerkgesteld waren, vertegenwoordigden 16
bedrijven. Om de anonimiteit van de respondenten van kleine bedrijven te garanderen,
werd hier geen grafiek van alle bedrijven gegeven.

2. TEWERKSTELLINGSVOORWAARDEN BIJ DE PRIVATE EN PUBLIEKE SECTOR
In dit onderdeel werd gefocust op de respondenten die in de Vlaamse archeologische
sector werkzaam waren en die ingedeeld konden worden in de private of publieke
sector.
Er waren 145 van de 163 respondenten (89%) die aangaven of ze in de private of
publieke sector tewerkgesteld zijn of waren. Van dit aantal waren er 5 respondenten
werkloos. Zij vulden de enquête in op basis van hun vorige werkervaring. De
respondenten die niet aangaven of ze in de private of publieke sector tewerkgesteld
waren, werden in dit onderdeel buiten beschouwing gelaten.
Van de 145 respondenten hierboven vermeld, waren 87 respondenten (of 53%)
werkzaam in de private sector en 58 respondenten (36%) werkzaam in de publieke
sector. Beide sectoren zullen in onderstaande onderdelen apart en tegenover elkaar
behandeld worden. De overige percentages worden in dit onderdeel niet behandeld.
2.1 Functie
Private sector
Op de vraag wat hun functie was in het privébedrijf waar ze tewerkgesteld waren,
antwoordden 26 respondenten (30%) ‘archeoloog, niet gespecifieerd’. 20 respondenten
(23%) antwoordden ‘eerste archeoloog’ (zie figuur 8). Net geen vijfde (16 respondenten
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of 18%) had als functie ‘juniorarcheoloog’. Verder antwoordden 11 respondenten (13%)
met ‘tweede archeoloog’. Ook 5 bedrijfsleiders (6%) vulden deze enquête in.

30

26

25

20

20

16

15

11

10
5

5
1

2

1

2

1

1

1

0

Figuur 8: De aangegeven functies in de private sector (X= functie, Y= aantal personen).

Voor bepaalde functies (‘juniorarcheoloog’, ‘archeoloog, niet gespecifieerd’, ‘tweede
archeoloog’, ‘eerste archeoloog’ en ‘bedrijfsleider’) (zie figuur 9) kon gekeken worden
naar het aantal jaren ervaring per functie. Voor de overige functies was dit door een
gebrek van gegevens niet mogelijk.
Bij de junioren hadden 12 respondenten (75%) minder dan 2 jaren ervaring, 4
respondenten (25%) tussen de 2 en de 4 jaren ervaring.
Bij de tweede archeologen hadden 6 respondenten (55%) tussen de 2 en de 4 jaren
ervaring, 3 respondenten (27%) tussen de 4 en de 6 jaren ervaring en 2 respondenten
(18%) meer dan 6 jaren ervaring.
Bij de eerste archeologen verschoof het zwaartepunt naar de categorie met meer dan 6
jaren ervaring: 2 respondenten (10%) hadden tussen de 2 en de 4 jaren ervaring, 5
respondenten (25%) tussen de 4 en de 6 jaren ervaring, de overige respondenten (13 of
65%) hadden meer dan 6 jaren ervaring.
Het merendeel van de respondenten gaf echter de functie ‘archeoloog, niet
gespecifieerd’ op. Hier lag het zwaartepunt eerder in de categorieën tussen de 2 en de 4
jaren en tussen de 4 en de 6 jaren ervaring: 3 respondenten (12%) minder dan 2 jaren
ervaring, 10 respondenten (39%) tussen de 2 en de 4 jaren ervaring, 6 respondenten
(23%) tussen de 4 en de 6 jaren ervaring en 7 respondenten (27%) meer dan 6 jar
ervaring. De bedrijfsleiders (5 respondenten) hadden allemaal meer dan 6 jaren
ervaring.
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bedrijfsleider

1ste archeoloog

2014-2015

2de archeoloog

archeoloog, niet gespecifieerd

5

som

juniorarcheoloog

20

11

26

16

5

meer dan 6

13

2

tussen 4 en 6

7
5

3

6

2

tussen 2 en 4

6

10

4

minder dan 2 jaar

3
0

12
5

10

15

20

25

30

Figuur 9: Enkele functies uit de private sector gekoppeld aan het aantal jaren ervaring (X=aantal personen, Y=aantal
jaren ervaring).

Publieke sector
Bij de overheidsinstellingen was de verdeling minder evenwichtig (zie figuur 10). 20
respondenten (35%) had als functie ‘archeoloog, niet gespecifieerd’. Verder
antwoordden 6 respondenten (10%) ‘wetenschappelijk onderzoeker’, 5 (9%)
‘administratief coördinerend archeoloog’, nog eens 4 respondenten (7%) ‘eerste
archeoloog’ en 4 respondenten (7%) ‘consulent’. Het merendeel van de respondenten
(36 of 63%) had meer dan 6 jaren ervaring.
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25
20

20
15
10

5

4

2

1

6

5

4
1

1

1

1

1

3

1

3

4

0

Figuur 10: De aangegeven functies in de publieke sector (X= functie, Y= aantal personen).

Algemene resultaten
Uit bovenstaande gegevens wordt duidelijk dat er weinig duidelijk omschreven functies
waren. Verschillende bedrijven of instellingen gebruikten niet dezelfde functies.
Bovendien hielden deze functies ook verschillende ervaringscategorieën in.
2.2 Contract
Private sector
Meer dan de helft van de respondenten (51 respondenten of 59%) bleek een contract
van onbepaalde duur te hebben (zie figuur 11), terwijl 17 respondenten (20%) een
contract van bepaalde duur hadden, 9 respondenten (10%) werkten met een contract
op projectbasis, 4 respondenten (5%) werkten met weekcontracten, 3 respondenten
(3%) werkten met interimcontracten (niet gespecifieerd), en 3 mensen (3%) gaven aan
dat dit niet van toepassing was omdat ze zaakvoerder waren.
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contract van onbepaalde duur

contract van bepaalde duur (niet gebonden)

projectcontract

interimcontract

weekcontract

niet van toepassing (zaakvoerder)
4; 5%

3; 3%

3; 3%
9; 10%

51; 59%
17; 20%

Figuur 11: Contracttype van de archeologen in de private sector.

De meerderheid van de respondenten (54 respondenten of 62%) gaf dan ook aan
tevreden tot zeer tevreden te zijn over het contracttype waarmee ze tewerkgesteld
waren (zie figuur 12). 15 respondenten (17%) waren ontevreden tot zeer ontevreden,
hiervan vermeldden 5 respondenten negatieve commentaar omtrent de werkzekerheid
bij bepaalde contracten en het gebrek aan eenduidige communicatie hieromtrent.
zeer tevreden

tevreden

onbepaalde duur

neutraal

ontevreden

zeer ontevreden

24

bepaalde duur

2

projectcontract

21

4

4

7

2

11

4

3

weekcontract

niet gespecifieerd

2

2

2

2

interimcontract

3

niet van toepassing

1

totaal

27
0%

10%

2

27
20%

30%

40%

50%

17
60%

70%

11
80%

90%

4 1
100%

Figuur 12: Graad van tevredenheid omtrent het contracttype in de private sector.
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Publieke sector
Het contracttype in de publieke sector (zie figuur 13) verschilde procentueel niet zo veel
van de private sector. Meer dan de helft van de respondenten (30 respondenten of 52%)
had een contract van onbepaalde duur (of zij vermeldden extra dat ze statutair benoemd
zijn), 14 respondenten (24%) hadden een contract van bepaalde duur en 10
respondenten (17%) hadden een contract gebonden aan een specifiek project. Een groot
verschil met de private sector is dat er bij de overheidsinstellingen geen week- of
interimcontracten voorkwamen.

contract van onbepaalde duur

contract van bepaalde duur (niet gebonden)

projectcontract

niet gespecifieerd
4; 7%

10; 17%

30; 52%

14; 24%

Figuur 13: Contracttype van de archeologen in de publieke sector.

Ruim 40% (24 respondenten) was zeer tevreden met het verkregen contracttype, het is
dan ook niet verwonderlijk dat de meeste van deze (19 respondenten of 33%) een
contract van onbepaalde duur hadden (of statutair benoemd waren) (zie figuur 14). 4
respondenten (7%) waren zeer ontevreden over het contracttype: in dit geval betrof het
enkel de contracttypes gebonden aan een bepaald project. Hierbij werd vooral vermeld
dat er weinig werkzekerheid is alsook weinig vooruitzichten en duidelijkheid omtrent
de toekomstperspectieven.
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zeer tevreden

tevreden

neutraal

onbepaalde duur

2014-2015
ontevreden

zeer ontevreden

19

bepaalde duur

1

projectcontract

4

4

1

niet gespecifieerd

4

5

2

1

niet gespecifieerd

3

2

1

4

3

totaal

24
0%

10%

20%

1

10
30%

40%

3

50%

11
60%

70%

8
80%

4
90%

1
100%

Figuur 14: Graad van tevredenheid omtrent het contracttype in de publieke sector.

Algemene resultaten
Uit deze bevraging bleek dat een contract van onbepaalde duur het vaakst voorkwam: in
de private sector was dit 59% en bij de overheid 52%. Ook in de enquête uitgevoerd
door het agentschap Onroerend Erfgoed (DISCO 2014)8 werd een dominantie van
contracten van onbepaalde duur vastgesteld, volgens die steekproef was dat 85%. Deze
gegevens komen dus niet overeen met de resultaten van deze enquête.
In de DISCO-enquête werden tevens de vacatures op Archeonet geanalyseerd voor de
jaren 2008 tot 2013. Hieronder wordt deze tabel overgenomen vanaf 2010 en aangevuld
met de verschenen gegevens uit 2014 (zie figuur 15). In 2014 werd geen enkel contract
van onbepaalde duur aangeboden. Er is dus een dalende trend merkbaar in het
aanbieden van vaste contracten sinds 2010.9
Op basis van deze gegevens zien we een duidelijke daling van vacatures in 2011, 2012
en 2013 en een lichte stijging in 2014. Het gaat hier voornamelijk om een lichte stijging
in contracten van bepaalde duur en contracten waarbij de duur niet vermeld werd. Dit
werd ook reeds vermeld door de tweede enquête uitgevoerd door het Forum Vlaamse
Archeologie.10

Ameels, 2014, p. 59-62.
Ameels, 2014, p. 75.
10 Forum Vlaamse Archeologie 2010.
8
9
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Figuur 15: Aangeboden contracttypes voor archeologen tussen 2010 en 2014.11

2.3 Loon
Er werd gepeild naar het brutoloon van de archeologen, zowel in de publieke als de
private sector. De lonen werden gekoppeld aan het aantal ervaring en de
functieomschrijving. Hierbij kon deze analyse uiteraard geen rekening houden met
individuele capaciteiten en verantwoordelijkheden die het loon mogelijk mee bepalen.
2.3.1 Loon naar ervaring
Private sector
In de private sector verdiende de meerderheid van de respondenten die minder dan 2
jaren ervaring hadden (9 op 17 respondenten of 53%) minder dan € 2000 bruto.
Respondenten met 2 tot 4 jaren ervaring verdienden meestal tussen € 2251 en € 2500
bruto (9 op 23 respondenten of 39%). De respondenten met 4 tot 6 jaren ervaring
hadden meestal een brutoloon tussen € 2501 en € 2750 (7 op 17 respondenten of 41%).
Ook bij de respondenten met meer dan 6 jaren ervaring lag het brutoloon meestal
tussen € 2501 en € 2750 per maand (12 van 30 respondenten of 40%).
Wanneer de grafiek met de verdeling van de lonen bekeken wordt (zie figuur 16), valt
ook op dat binnen eenzelfde ervaringscategorie grote verschillen in brutoloon kunnen
voorkomen. Zo kan een archeoloog met minder dan 2 jaren ervaring minder dan € 2000
bruto verdienen, maar ook tussen de € 2501 en € 2750 bruto. Net zozeer kan je als
archeoloog met meer dan 6 jaar ervaring nog in een loonschaal onder € 2000 bruto
zitten of meer dan € 3000 bruto verdienen. Van alle respondenten uit de private sector
gaven slechts 8 individuen aan dat ze een bruto maandloon hadden van meer dan €
3000.

11

Ameels, 2014, p.60 en het laatste jaar aangevuld met eigen gegevens.
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Figuur 16: Het brutoloon (in euro) in relatie tot het aantal jaren ervaring in de private sector (X= brutoloon, Y= aantal
personen).

Publieke sector
In de publieke sector lag het brutoloon hoger (zie figuur 17). Exact de helft van de
ondervraagden (29 of 50%) had meer dan 6 jaren ervaring en verdiende bruto meer dan
€ 3000. 4 respondenten (7%) hadden tussen 4 en 6 jaren ervaring en verdienden tevens
meer dan € 3000 bruto. 3 respondenten (5%) met 4 tot 6 jaren ervaring verdienden
tussen € 2751 en € 3000. Het zelfde aantal had tussen 2 en 4 jaren ervaring en
verdiende meer dan € 3000 bruto.
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Figuur 17: Het brutoloon (in euro) in relatie tot het aantal jaren ervaring in de publieke sector (X= brutoloon, Y=
aantal personen).

2.3.2 Loon naar functie
De brutolonen werden ook gekoppeld aan de functies van de respondenten (zie figuur
18). Enkel voor volgende functies werden genoeg gegevens ingevuld om te vergelijken
en conclusies te trekken: ‘juniorarcheoloog’, ‘archeoloog, niet gespecifieerd’, ‘eerste
archeoloog’ en ‘tweede archeoloog’. De gegevens werden enkel verwerkt voor de private
sector. De gegevens uit de publieke sector waren immers nog meer diffuus en gaven
geen duidelijk beeld weer.
Zoals reeds vermeld, gaven 16 respondenten aan ‘juniorarcheoloog’ te zijn, 26 gaven
‘archeoloog, niet gespecifieerd’ aan, 20 respondenten ‘eerste archeoloog’ en 11
respondenten ‘tweede archeoloog’.
7 juniorarcheologen (44%) verdienden bruto minder dan € 2000, 4 junioren (25%)
verdienden tussen € 2001 en € 2250. Nog een vierde (4 respondenten of 25%)
verdiende tussen € 2251 en € 2500. Bij de functie ‘archeoloog, niet gespecifieerd’
verdienden 5 respondenten (19%) minder dan € 2000, 7 respondenten (27%) tussen €
2001 en € 2250, 4 respondenten (15%) tussen € 2251 en € 2500 en 6 respondenten
(23%) tussen € 2501 en € 2750. 3 respondenten (12%) uit deze functiecategorie
verdienden meer dan € 3000. Voor de archeoloog, niet gespecifieerd, kon daarom geen
vaststaande ervaringscategorie bepaald worden. Het beeld van de brutolonen van de
eerste archeologen was meer éénduidig. Een meerderheid van 11 respondenten (55%)
verdiende tussen € 2501 en € 2750, de overige respondenten waren verspreid over de
verschillende loonschalen. Ook de lonen van de tweede archeoloog waren duidelijker.
Net geen meerderheid (5 respondenten of 46%) verdiende tussen € 2251 en € 2500
bruto.
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Figuur 18: Het brutoloon (in euro) in relatie tot de functie in de private sector (X= brutoloon, Y= aantal personen).

2.3.3 Tevredenheid lonen
Private sector
De tevredenheid over de lonen in de private sector was navenant (zie figuur 19). Slechts
een tiende (5 respondenten of 6%) was erg tevreden, 24 respondenten (28%) waren
tevreden met hun brutoloon en iets minder dan een derde (27 ondervraagden of 31%)
stond neutraal tegenover zijn brutoloon. Meer dan een derde (30 ondervraagden of
35%) stond eerder negatief tot zeer negatief tegenover het brutoloon. De volgende
opmerkingen werden geformuleerd: een te laag brutoloon voor een hooggeschoolde
universitaire master, een brutoloon dat weinig rekening houdt met de reeds opgedane
ervaring bij andere bedrijven en een brutoloon dat niet voldoende stijgt met de jaren
terwijl nochtans de verantwoordelijkheden van de archeoloog groter worden.
Bovendien werd vermeld dat er een gebrek aan een degelijk loonschalensysteem is.
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Figuur 19: Graad van tevredenheid omtrent brutoloon (in euro) in de private sector.

Publieke sector
In de publieke sector was de tevredenheid omtrent het brutoloon aanzienlijk hoger (zie
figuur 20), wat niet verwonderlijk is aangezien ook de brutolonen zelf aanzienlijk hoger
lagen dan de lonen in de private sector. Net geen 60% (34 respondenten of 59%) was
zeer tevreden over hun brutoloon. 20 respondenten (35%) waren eerder tevreden,
terwijl 1 respondent (2%) neutraal en 1 respondent (2%) zeer ontevreden waren over
hun loon. Hier werd enkel als opmerking gegeven dat ze tevreden zijn maar dat het nog
steeds lager is dan andere afgestudeerde masters of dat overuren niet bezoldigd
worden.
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Figuur 20: Graad van tevredenheid omtrent brutoloon (in euro) in de publieke sector.

2.3.4 Algemene bevindingen
Volgens het onderzoek DISCO 201412 was het brutoloon voor een juniorarcheoloog bij
de Vlaamse overheid (A111 – adjunct van de directeur/ A165 – wetenschappelijk
medewerker) ca. € 3020 per maand. Een juniorarcheoloog in de private sector
verdiende volgens DISCO 2014 tussen de € 2001 tot € 2500 per maand. Dit kwam neer
op een berekend gemiddelde van € 2400. Er was dus een groot verschil in loon bij de
starters in de overheid en de private sector. Een projectleider verdiende volgens DISCO
2014 tussen de € 2501 en € 3500, gemiddeld kwam dit uit op € 2800. Het DISCO 2014onderzoek maakte enkel gewag van deze 2 functies. Zoals hierboven reeds aangetoond,
is er in realiteit een hele waaier aan verschillende functies die bovendien niet eenduidig
gedefinieerd kunnen worden. Hierdoor waren deze gegevens moeilijk vergelijkbaar.
Wanneer bijvoorbeeld de VLAC-opsplitsing ‘minder dan 2 jaren ervaring’ en ‘tussen de 2
en de 4 jaren ervaring’ worden samengenomen, komen we over het algemeen genomen
in een gelijkaardige loonschaal tot € 2500 bruto. Echter, archeologen met 2 tot 4 jaren
ervaring zijn in de private sector soms al projectleider (of eerste archeoloog) en kunnen
niet meer beschouwd worden als juniorarcheoloog.
Volgens de VLAC-enquête verdiende een (junior)archeoloog met minder dan 2 jaren
ervaring minder dan € 2000 (9 respondenten of 53%) of tussen € 2001 en € 2250 (5
ondervraagden of 29%). Dus 82% (14 van de 17 respondenten) met minder dan 2 jaren
ervaring verdiende minder dan € 2250 bruto. Het beeld van juniorarcheologen die een
gemiddeld loon zouden hebben van € 2400 bruto lijkt ons hierdoor te positief.

12

Ameels, 2014, p. 63-68.
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Algemeen kan gesteld worden dat de startlonen van pas afgestudeerde masters in de
archeologie in vergelijking met andere universitaire masteropleidingen eerder laag
liggen (gemiddeld € 2208 volgens de salarisenquête van Vacature en de K.U. Leuven).13
Bovendien is het gemiddelde loon van alle archeologen in de private sector (€ 2567)
lager dan het algemene gemiddelde van de intellectuele en wetenschappelijke beroepen
in het Vlaamse gewest (€ 4338) en zelfs lager dan het gemiddelde bij alle Vlaamse
loontrekkenden (€ 3196).14

2.5 Woon-werkverkeer
Private sector
Het woon-werkverkeer van de archeologen in de privésector (zie figuur 21) werd bij
slechts 16 respondenten (18%) volledig terugbetaald. Bij 53 respondenten (61%) werd
dit bedrag gedeeltelijk terugbetaald. 10 respondenten (12%) kregen hun woonwerkverkeer helemaal niet teruggevorderd. De overige 8 personen (9%) gaven geen
eenduidig antwoord of gaven aan dat dit niet op hen van toepassing is. Hierbij dient wel
vermeld te worden dat er enkel gepeild werd naar het woon-werkverkeer en dus niet
het terugvorderen van de afgelegde kilometers tussen verschillende archeologische
werven of van het kantoor (standplaats) naar de werf.
ja, volledig

ja, gedeeltelijk
6; 7%

neen

onbepaald

geen duidelijk antwoord

2; 2%
16; 18%

10; 12%

53; 61%
Figuur 21: Het terugbetalen van woon-werkverkeer in de private sector.

Een archeoloog is vaak onderweg en legt vele kilometers af naar een archeologische
werf of kantoor. Een goede regeling omtrent de vergoeding voor het woon-werkverkeer
zou dan ook te verwachten zijn. Slechts 8 respondenten (9%) toonden zich echter
Ameels, 2014, p. 64.
Statistics Belgium, http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/ en
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/lonen/maandloon/
13
14
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tevreden over de terugbetaling van het woon-werkverkeer (zie figuur 22). Iets minder
dan een derde (23 respondenten of 26%) meldde eerder tevreden te zijn over de
terugbetaling. 20 mensen (23%) uitten zich neutraal terwijl 33 respondenten (38%)
zich eerder negatief tot zeer negatief uitlieten over hun regeling omtrent woonwerkverkeer (zie figuur 20). Volgende commentaren omtrent het woon-werkverkeer
werden genoteerd: het bedrag wordt onvoldoende vergoed, er is geen transparant
systeem om dit als werknemers zelf na te kijken, slijtage aan de eigen auto wordt weinig
vergoed. Bovendien moet er werkmateriaal in de eigen auto vervoerd worden.
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Figuur 22: Graad van tevredenheid bij terugbetaling van woon-werkverkeer in de private sector (X= graad van
tevredenheid, Y= aantal personen).

Publieke sector
Voor 24 respondenten (41%) werd het woon-werkverkeer volledig terugbetaald, voor
20 respondenten (35%) was dit slecht gedeeltelijk. 8 respondenten (14%) kregen geen
woon-werkverkeervergoeding (zie figuur 23).
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Figuur 23: Het terugbetalen van woon-werkverkeer in de publieke sector.

Exact 40% (23 respondenten) was zeer tevreden met zijn woonwerkverkeervergoeding. 26% (15 respondenten) was eerder tevreden. Respectievelijk
9 respondenten (16%) en 4 respondenten (7%) stonden neutraal of eerder ontevreden
tegenover hun regeling omtrent woon-werkverkeer (zie figuur 24). Hierbij werd ook
enkele malen vermeld dat de vergoeding vaak niet de reële kosten dekt inzake benzine,
slijtage en onderhoud.
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Figuur 24: Graad van tevredenheid bij terugbetaling van woon-werkverkeer in de publieke sector (X= graad van
tevredenheid, Y= aantal personen).
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2.6 Extralegale voordelen
Private sector
Onderstaande tabel (zie figuur 25) geeft de absolute aantallen weer van extralegale
voordelen in de private sector. Er zijn meerdere combinaties mogelijk bij 1 respondent:
zo had meer dan de helft (51 respondenten of 59%) meer dan 1 extralegaal voordeel. 66
respondenten (76%) hadden maaltijdcheques als extralegaal voordeel. Een kleine
meerderheid (44 respondenten of 51%) kreeg een werk-gsm van zijn werkgever.
Respectievelijk 30 respondenten en 24 respondenten (35% en 18%) hadden een werklaptop of een gedeelde bedrijfswagen tot hun beschikking. 9 respondenten (10%)
genoten geen extralegaal voordeel.
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Figuur 25: Extralegale voordelen in de private sector, gegroepeerd per voordeel (X= aard van het extralegaal
voordeel, Y= aantal personen).

Net geen meerderheid (38 respondenten of 44%) was tevreden over de extralegale
voordelen, iets meer dan een derde (31 respondenten of 36%) stond neutraal
hiertegenover. Amper 15 respondenten (17%) uitten zich negatief (zie figuur 26).
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Figuur 26: Graad van tevredenheid over de extralegale voordelen in de private sector (X= graad van tevredenheid, Y=
aantal personen).

Publieke sector
In de overheidssector had 45% (26 respondenten) een werk-gsm, iets meer (48% of 28
respondenten) had een werk-laptop. Een ruime meerderheid (47 respondenten of 81%)
kreeg maaltijdcheques. Een zeer kleine minderheid van 7 respondenten (12%) had geen
enkel extralegaal voordeel (zie figuur 27).
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Figuur 27: Extralegale voordelen in de publieke sector, gegroepeerd per voordeel (X= aard van het extralegaal
voordeel, Y= aantal personen).
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Een grote meerderheid (44 respondenten of 76%) was tevreden over de gekregen
extralegale voordelen. Hiervan waren 18 respondenten (31%) zeer tevreden. 6
respondenten (10%) stonden hier eerder neutraal tegenover (zie figuur 28).
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Figuur 28: Graad van tevredenheid over de extralegale voordelen in de publieke sector (X= graad van tevredenheid,
Y= aantal personen).

2.7 Bijscholing
Private sector
Net niet de helft van de ondervraagden (42 respondenten of 48%) kreeg de kans tot
bijscholing onder de vorm van het bijwonen van congressen en/of workshops. 13
respondenten (15%) kregen hiertoe enkel de kans buiten de werkuren en in het
weekend, terwijl 27 respondenten (31%) aangaven hiertoe geen kans te krijgen (zie
figuur 29).
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Figuur 29: Kans tot volgen van opleidingen, congressen of workshops in de private sector.

Hoewel de helft de kans kreeg tot het volgen van opleidingen, uitten amper 8
respondenten (9%) en 16 respondenten (18%) zich respectievelijk zeer tot matig
tevreden (zie figuur 30). Bijna een vierde (20 respondenten of 23%) stond neutraal
tegenover hun kansen tot opleiding. Een totaal van 40 respondenten (46%) stond
eerder negatief tot zeer negatief tegenover de gelegenheid tot bijscholing. Hierbij werd
vermeld dat er te weinig aandacht was voor bijscholing en dat er een grote
onwetendheid is over de rechten tot opleiding volgens het paritair comité, de
arbeidswetgeving en de cao.
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Figuur 30: Graad van tevredenheid betreffende de kans tot opleiding in de private sector (X= graad van tevredenheid,
Y= aantal personen).

Publieke sector
Bij de overheidssector was er een grote meerderheid (90% of 52 respondenten) die
tijdens de werkweek kansen kregen tot het volgen van opleidingen, congressen of
workshops. Slechts 3 respondenten (5%) kregen hier enkel in het weekend de kans toe.
Eenzelfde aantal kreeg hiertoe geen kans (zie figuur 31).
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Figuur 31: Kans tot volgen van opleidingen, congressen of workshops in de publieke sector.
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Hoewel toch 90% kansen kreeg tot het volgen van opleidingen en meer tijdens de
werkuren, uitte slechts iets meer dan de helft (33 respondenten of 57%) zich zeer tot
eerder positief (zie figuur 32). 18 respondenten (31%) stonden hier eerder neutraal
tegenover. Deze ontevredenheid had, volgens de respondenten, eerder te maken met
besparingen waardoor in de publieke sector de deelname aan congressen en
opleidingen wordt beperkt in tijd en aantal maar ook internationaler vaak moeilijk aan
te vragen zijn.
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Figuur 32: Graad van tevredenheid betreffende de kans tot opleiding in de publieke sector (X= graad van
tevredenheid, Y= aantal personen).

2.8 Werkomstandigheden op het terrein
Private sector
36 van de 87 respondenten (41%) antwoordden eerder neutraal wanneer gevraagd
werd naar de werkomstandigheden op het terrein (zie figuur 33). Net geen derde (27
respondenten of 31%) gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de
werkomstandigheden. Meer dan een vierde (23 ondervraagden of 26%) was eerder
ontevreden tot zeer ontevreden. Zij gaven aan problemen te hebben met veiligheid, de
basisvoorziening en de ergonomie. Omtrent veiligheid is er een gebrek aan kennis van
wetgeving en omkadering (de ARAB-normen of het Algemeen Reglement voor
Arbeidsbescherming en de Codex over het welzijn op het werk) en er werd tevens
melding gemaakt van onveilige situaties in stadscontexten, gevaarlijk diepe coupes en
niet-doordachte
opgravingsstrategieën.
Het
tweede
punt,
de
algemene
basisaccommodatie, is vaak niet voldoende voorzien bij kortere projecten: zo is er veelal
een gebrek aan een werftoilet en/of -keet. Verder is er zogenaamd geen kennis omtrent
ergonomisch werken. Ook hierover is er een gebrek aan opleiding en omkadering.
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Figuur 33: Graad van tevredenheid omtrent de werkomstandigheden en -veiligheid in de private sector (X= graad van
tevredenheid, Y= aantal personen).

Publieke sector
Bij de publieke sector was niemand ontevreden over de werkomstandigheden (zie
figuur 34). 10 respondenten (17%) stonden hierover neutraal, terwijl 19 respondenten
(33%) en 23 respondenten (40%), respectievelijk zeer tot eerder tevreden waren. Als
opmerkingen noteerden de respondenten een te lage financiële draagkracht voor de
voorzieningen en moet men zichzelf vaak aanpassen aan deze omstandigheden. Verder
werd er vermeld dat deze vraag veelal niet van toepassing was voor de publieke sector,
met name het agentschap Onroerend Erfgoed, omdat dit agentschap amper nog
veldwerk uitvoert.
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Figuur 34: Graad van tevredenheid omtrent de werkomstandigheden en -veiligheid in de publieke sector (X= graad
van tevredenheid, Y= aantal personen).

Algemene resultaten
Terwijl de logistiek en de veiligheid nog positief scoorden bij de enquête van het FVA,
was tijdens deze bevraging een grotere neutraliteit tegenover de veiligheid op een
archeologische werf merkbaar. Het feit dat veel mensen neutraal stonden tegenover de
veiligheid op het werk kan er op wijzen dat men niet voldoende geïnformeerd was over
de wettelijke veiligheidsnormen op en rond een archeologische werf. Hieruit valt te
concluderen dat het niet perse goed of slecht ging met de veiligheid op het terrein, maar
vooral dat de werknemers beter geïnformeerd dienden te worden over de wetgeving.

2.9 Doorgroeimogelijkheden
Private sector
Wat de doorgroeimogelijkheden in de privésector betrof (zie figuur 35), antwoordde
ruim een derde neutraal op deze vraag (31 respondenten of 36%), 31 respondenten
(36%) stonden eerder negatief tot zeer negatief tegenover hun mogelijkheid tot
doorgroeien in hun bedrijf. In totaal stond dus twee derde van de ondervraagden
neutraal tot zeer negatief tegenover de doorgroeimogelijkheden in 1 bedrijf. Een vierde
stond hierover dan weer eerder positief tot zeer positief (21 of 24%). Algemeen werd
door de respondenten gewag gemaakt van een gebrek aan doorgroeimogelijkheden en
ontwikkeling van intellectuele bagage in de archeologie. Daarnaast is er sprake van een
te weinig gedifferentieerd organigram waarbij enkel onderscheid wordt gemaakt tussen
juniorarcheologen, projectleiders en zaakvoerders. Voor projectleiders komt er
bovendien meer verantwoordelijk bij kijken maar daarom niet noodzakelijk meer loon.
De respondenten vermeldden tevens dat er door de korte contracten geen optie is tot
doorgroeien en geen zekerheid op een toekomst op langere termijn binnen 1 bedrijf.
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Figuur 35: Graad van tevredenheid omtrent de doorgroeimogelijkheden in de private sector (X= graad van
tevredenheid, Y= aantal personen).

Publieke sector
De resultaten van de publieke sector (zie figuur 36) waren zeer vergelijkbaar met deze
van de private sector. Bij de overheidsinstellingen stonden 20 respondenten (35%)
neutraal tegenover zijn of haar doorgroeimogelijkheden. 14 respondenten (24%) en 23
respondenten (40%) stonden respectievelijk zeer tevreden tot tevreden en zeer
ontevreden tot tevreden tegenover de doorgroeimogelijkheden bij hun werkgever.
Respondenten met projectgebonden contracten gaven aan geen of weinig perspectief op
de toekomst te hebben. In het algemeen vermeldde men ook hier het gebrek aan visie en
perspectief op langere termijn.
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Figuur 36: Graad van tevredenheid omtrent de doorgroeimogelijkheden in de publieke sector (X= graad van
tevredenheid,Y= aantal personen).

2.10 Werkkledij
Private sector
10 respondenten (12%) kregen geen werkkledij van zijn werkgever, 9 respondenten
(10%) werden voorzien van werkschoenen. De overige (68 respondenten of 78%)
kregen werkschoenen en andere kledij (zie figuur 37).
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Figuur 37: Beschikbaarheid van werkkledij in de private sector.

Publieke sector
Bij de publieke sector lagen deze resultaten iets anders (zie figuur 38): 15 respondenten
(26%) kregen geen werkkledij terwijl 1 iemand (2%) hierop geen duidelijk antwoord
gaf. 1 respondent (2%) kreeg enkel schoenen en 41 respondenten (70%) kregen
schoenen en meer. Dit laatste gegeven ligt lager dan in de private sector.
ja, enkel schoenen

ja, schoenen en andere
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41; 70%

Figuur 38: Beschikbaarheid van werkkledij in de publieke sector.
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2.11 Overuren
Private sector
In de private sector maakte slechts 3% (3 respondenten) nooit overuren. 17
respondenten (20%) en 27 respondenten (31%) maakten respectievelijk heel soms en
soms overuren. Iets minder dan de helft (40 respondenten of 46%) maakte vaak tot zeer
vaak overuren: 28% (24 respondenten) vaak en 18% (16 respondenten) heel vaak (zie
figuur 39).
nooit

heel soms

soms

vaak

heel vaak

3; 3%
16; 18%
17; 20%

24; 28%

27; 31%

Figuur 39: Het maken van overuren in de private sector.

Deze overuren werden in de private sector voor bijna de helft van de respondenten (42
respondenten of 48%) niet terugbetaald of gerecupereerd, voor 38% (33 respondenten)
gebeurde het recupereren van de overuren in de vorm van extra verlof. De overige 11%
9 respondenten) recupereerden dit op een andere dag, kregen extra loon of konden
kiezen tussen extra loon of verlof. 3 respondenten (3%) onthielden hun antwoord (zie
figuur 40).
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Figuur 40: Compensatie van de gemaakte overuren in de private sector.

Publieke sector
Het percentage bij de publieke sector dat nooit overuren maakte, was venzeer laag (2%
of 1 respondent). 7 respondenten (12%) en 12 respondenten (21%) maakten heel soms
tot soms overuren. Een groter percentage (36% of 21 respondenten) maakte vaak
overuren. Net geen derde (17 respondenten of 29%) maakte heel vaak overuren (zie
figuur 41).
nooit

heel soms

soms
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7; 12%
17; 29%

12; 21%

21; 36%
Figuur 41: Het maken van overuren in de publieke sector.
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In de publieke sector kreeg meer dan de helft (30 respondenten of 52%) hun overuren
niet terugbetaald. Amper 2% (1 respondent) kreeg hiervoor extra loon en 39% (23
respondenten) kreeg hiervoor extra verlofdagen. Deze percentages verschillen niet
zozeer met deze van de private sector. 4 respondenten (7%) antwoordden onbepaald
(zie figuur 42).
ja, in de vorm van extra verlof

ja, in de vorm van extra loon

neen

onbepaald

4; 7%

23; 39%

30; 52%

1; 2%

Figuur 42: Compensatie van de gemaakte overuren in de publieke sector.

2.12 Termijnen
Private sector
Op de vraag ‘Hoe tevreden bent u met de termijn die u krijgt om veldwerk uit te voeren?’
reageerde bijna de helft van de respondenten (41 respondenten of 47%) eerder negatief
tot zeer negatief. Ruim een derde antwoordde met ontevreden (32 respondenten of
37%), 9 respondenten antwoordden zeer ontevreden (10%) en 25 mensen
antwoordden neutraal (29%). Slechts 20 van 87 respondenten (23%) reageerden
eerder tevreden tot zeer tevreden (zie figuur 43).
Samengevat werden volgende opmerkingen genoteerd: de termijnen zijn vaak te nipt tot
(‘belachelijk’) (te) kort voor opgravingen alsook voor proefsleuven. Bij opgravingen is
de periode van opgraven te kort om kwaliteitsvol op te graven of om zelfs te werken
volgens de minimumnormen. Er is geen tijd om alle beslissingen te overdenken en rustig
te redeneren over de structuren op het terrein. Bij proefsleuven geeft dit zelfs een
probleem om nadien een correcte inschatting te maken van het archeologische
potentieel van het terrein. Hierbij primeert vaak het aantal aangelegde m2 boven deftig
onderzoek.
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Figuur 43: Tevredenheid over de termijn voorzien voor een onderzoek (veldwerk) in de private sector (X= graad van
tevredenheid, Y= aantal personen).

Ook over de termijnen die voorzien zijn voor de rapportage (zie figuur 44) heerste
algemeen ongenoegen. Ruim een derde was ontevreden (29 respondenten of 33%) over
de tijd die men kreeg voor het uitvoeren van de verwerking, 12 respondenten (14%)
waren zeer ontevreden. Eerder neutraal hiertegenover stonden 25 respondenten of
29%, terwijl 17 respondenten (20%) tevreden tot zeer tevreden waren met hun termijn.
De bijgevoegde opmerkingen luidden onder meer dat de verkregen termijn vaak te krap
is voor het deftig uitwerken van de ruwe gegevens, vaak worden deze alleen summier
beschreven (strikt volgens de minimumnormen) en ontbreekt de tijd voor het opgeven
van vergelijkbare data. Een archeoloog die meer wil maken van zijn basisrapport dient
daarom ook vaak zijn vrije weekends op te geven.
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Figuur 44: Tevredenheid over de termijn voorzien voor de rapportage in de private sector (X= graad van
tevredenheid, Y= aantal personen).

Publieke sector
Op de vraag over de opgelegde termijnen van het veldwerk (zie figuur 45) antwoordden
19 respondenten (33%) dat deze vraag voor hun instelling niet van toepassing was.
Veelal ging het hierbij om instellingen die enkel nog bureau-, waarderend of
beleidsmatig onderzoek uitvoerden. 20 respondenten (35%) antwoordden hierop
eerder neutraal. 12 respondenten (21%) waren hierover tevreden tot zeer tevreden. 7
respondenten (12%) reageerden ontevreden of zeer ontevreden.
Hierbij gelden tevens dezelfde opmerkingen over tijdsdruk en steeds minder tijd om
opgravingen deftig uit te voeren. Men verwijst hierbij ook naar de toenemende
concurrentiestrijd tussen de verschillende privébedrijven die hun termijn, en dus ook
hun prijs, blijven verlagen om projecten binnen te halen, wat tevens vragen kan
oproepen omtrent de geleverde kwaliteit of de manier van werken.
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Figuur 45: Tevredenheid over de termijn voorzien voor een onderzoek (veldwerk) in de publieke sector (X= graad
van tevredenheid, Y= aantal personen).

Ook op de vraag over de gekregen termijnen voor rapportage (zie figuur 46)
antwoordden 18 respondenten (31%) met onbepaald of niet van toepassing, 15
respondenten (26%) antwoordden hier neutraal op. 11 respondenten (19%) en 14
respondenten (24%) waren respectievelijk tevreden tot zeer tevreden en ontevreden
tot zeer ontevreden.
Bij de opmerkingen wordt ook hier een neerwaartse trend van termijnen vastgesteld,
waarbij er enkel tijd is voor een basisrapport maar geen vergelijkend of verder
onderzoek. Tevens werd er gewag gemaakt van weinig inhoud in de rapportage en een
beperkte kennisdeling en –verspreiding.
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Figuur 46: Tevredenheid over de termijn voorzien voor rapportage in de publieke sector (X= graad van tevredenheid,
Y= aantal personen).

In de FVA-enquête uit 2009 werden de termijnen voor het opstellen van een rapportage
en de tijdsdruk reeds zeer slecht beoordeeld. Sinds 2009 lijkt dus weinig verbetering
merkbaar omtrent dit aspect.
2.13 Kwaliteit
Private sector
Tijdens de bevraging werd gepolst naar de tevredenheid omtrent de kwaliteit van het
bedrijf waarvoor de respondent werkte (zie figuur 47) en de kwaliteit van het eigen
geleverde werk (zie figuur 48).
Op de eerste vraag antwoordden 42 respondenten (48%) dat ze tevreden tot zeer
tevreden waren. Iets minder dan een derde (25 respondenten of 29%) antwoordde
hierop eerder neutraal, 1 respondent (1%) reageerde niet, de overige 19 respondenten
(22%) antwoordden ontevreden tot zeer ontevreden.
Als extra opmerking werd vermeld dat er in de commerciële archeologie te weinig tijd
en budget zijn voor uitwerking en veldwerk, wat vaak een grote druk legt op de
archeoloog. Dit weerspiegelt zich niet helemaal in de verwerkte gegevens. Net geen 39%
(34 respondenten) was eerder tevreden over de kwaliteit die het bedrijf levert binnen
de huidige normen en de regels van de overheid. Volgens enkele respondenten is dit
echter geen doorgedreven academisch onderzoek en kan dit wel beter.
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Figuur 47: Tevredenheid in de private sector over de kwaliteit van het bedrijf waarvoor men werkt (X= graad van
tevredenheid, Y= aantal personen).

Gezien de beschikbare middelen waren de meeste archeologen (55 respondenten of
62%) tevreden over de kwaliteit van hun eigen werk, amper 7% (6 respondenten) was
zeer tevreden.
Uit de opmerkingen wordt duidelijk dat het vaak roeien is met de riemen die men krijgt.
De meeste archeologen waren, gezien de omstandigheden en de logistiek, toch eerder
tevreden over zijn eigen geleverd werk. Voor gedegen onderzoek en correct opgraven is
er echter vaak geen tijd. Onder de huidige voorwaarden en logistieke ondersteuning was
de veldarcheoloog dus eerder tevreden, maar er is ook hier een consensus dat dit beter
kan.
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Figuur 48: Tevredenheid over het eigen gepresteerde werk door de archeoloog in de private sector (X= graad van
tevredenheid, Y= aantal personen).

Publieke sector
In de publieke sector was meer dan twee derde (39 respondenten of 67%) tevreden
over de kwaliteit van de instelling waarvoor ze werkten, 16% (9 respondenten) was
hierover zeer tevreden. Amper 3 respondenten (5%) waren hierover eerder ontevreden
tot zeer ontevreden (zie figuur 49).
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Figuur 49: Tevredenheid in de publieke sector over de kwaliteit van de dienst waarvoor men werkt (X= graad van
tevredenheid, Y= aantal personen).
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De kwaliteit van het eigen geleverde werk werd bijna gelijkwaardig gequoteerd. In
totaal waren 44 respondenten (76%) tevreden tot zeer tevreden over hun eigen
geleverde kwaliteit (zie figuur 50).
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Figuur 50: Tevredenheid over het eigen gepresteerde werk door de archeoloog in de publieke sector (X= graad van
tevredenheid, Y= aantal personen).

2.14 Ontsluiting
Private sector
Op de vraag of de respondent kansen kreeg tot het ontsluiten van het eigen onderzoek
door middel van lezingen, publicaties en dergelijke meer antwoordden 56 respondenten
(64%) ‘ja’ (zie figuur 51). 7 respondenten (8%) mochten dit doen tijdens de werkuren.
38 respondenten (68%) werden verwacht dit voornamelijk buiten de werkuren te doen.
Meer dan een derde (28 respondenten of 32%) kreeg hiertoe geen kans.
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Figuur 51: De kans om het geleverde onderzoek te ontsluiten in de private sector.

Publieke sector
Bij de publieke instellingen kreeg amper 7% (4 respondenten) geen kans om hun
onderzoek te ontsluiten. 1 persoon (2%) onthield zijn antwoord. De overige 91% (53
respondenten) kreeg hiertoe wel de kans. 15 respondenten (26%) kregen hiertoe de
kans binnen de werkuren, 7 respondenten (12%) buiten de werkuren. De overige 31
respondenten (53%) hadden dit niet verder verduidelijkt (zie figuur 52).
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Figuur 52: De kans om het geleverde onderzoek te ontsluiten in de publieke sector.
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3. VAKVERENIGING
Om de noden van een vakvereniging in kaart te brengen, werd via de enquête gepolst
naar de mogelijke verwachtingen omtrent deze vakvereniging en of de respondent al
dan niet voorstander was.
De arbeidssituatie en specifiek de rechten en plichten in het werkveld van de archeoloog
zijn verschillend voor respondenten uit de private en publieke sector, daarom zullen
enkele vragen omtrent aansluiting tot vakbond en paritair comité hier gescheiden
behandeld worden. Vanaf subhoofdstuk 3.3 (Voorstander vakvereniging) zullen deze 2
sectoren samen behandeld worden. Bij het analyseren van de resultaten werd namelijk
duidelijk dat hier de resultaten van beide sectoren zeer dicht bij elkaar liggen en dus
beter samen aan bod kunnen komen.
3.1 Vakbond
Private sector
Op de vraag of men ingeschreven was bij een vakbond antwoordden 33 respondenten
(38%) uit de private sector met ‘ja’ (zie figuur 53). Ruim de helft (49 respondenten of 56
%) was geen lid van een vakbond en 5 respondenten (6%) antwoordden niet.
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33; 38%

49; 56%

Figuur 53: Aantal archeologen in de private sector aangesloten bij een vakbond.
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Publieke sector
Bij de openbare diensten was een ruime meerderheid (41 respondenten of 71%) niet
ingeschreven bij een vakbond, slechts 16 respondenten (27%) wel (zie figuur 54).
ja
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onbepaald

1; 2%

16; 27%

41; 71%

Figuur 54: Aantal archeologen in de publieke sector aangesloten bij een vakbond.

3.2 Paritair comité
Private sector
Wanneer gevraagd werd naar het paritair comité (kortweg ‘PC’) waartoe de
respondenten behoorden, was een opvallend onderscheid op te merken (zie figuur 55).
De helft (43 respondenten of 50%) gaf aan tot PC218 (of het Aanvullend Nationaal
Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB)) te behoren; de andere helft (40
ondervraagden of 46%) heeft de vraag niet beantwoord. Mogelijk is dit te wijten aan
onwetendheid omtrent de betekenis van het paritair comité of omdat hun paritair
comité niet gekend was. De overige percentages behoorden tot PC322, 100 of 999.
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Figuur 55: Het aangeven van het paritair comité in de publieke sector.

Publieke sector
Deze vraag werd tevens gesteld aan de respondenten uit de publieke sector maar zal
hier echter niet behandeld worden: de publieke diensten hebben namelijk geen paritair
comité en deze vraag is hier dus niet van belang.

3.3 Voorstander vakvereniging
Er werd gepeild naar de mate waarin de respondenten voorstander waren van de
oprichting van een vakvereniging (zie figuur 56): 146 respondenten (90%)
antwoordden hier positief op. Op de vraag of de respondent zich zou aansluiten bij een
vakvereniging antwoordde 53% van de respondenten met ‘ja’. Net geen vijfde (28
respondenten of 17%) was zelfs bereid om actief mee te werken aan het tot stand
komen van een vakvereniging en het ondersteunen van haar activiteiten.
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Figuur 56: Voorstanders van een vakvereniging.

3.4 Verwachtingen van een vakvereniging
Verschillende zaken werden naar voren geschoven als mogelijke taken voor de
vakvereniging. De respondenten gaven hierover hun mening door een cijfer te geven van
1 tot en met 5. ‘1’ gaf hierbij aan dat ze het erg onbelangrijk vonden, ‘2’ niet zo
belangrijk, ‘3’ neutraal en ‘4’ belangrijk, terwijl ‘5’ erop wees dat men iets heel belangrijk
vond.
Aangezien de resultaten van uit de private en de openbare sector dicht bij elkaar liggen,
worden deze samengenomen. Ze worden hieronder behandeld in de volgorde dat ze aan
bod kwamen in de enquête.
Standaardiseren van verloning
De standaardisering van verloning werd door 102 respondenten (62%) als belangrijk
tot heel belangrijk aangeduid. Slechts 4 ondervraagden (3%) vonden dit helemaal niet
belangrijk (zie figuur 57).
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Figuur 57: Verdeling van de antwoorden betreffende het belang van de standaardisering van lonen (X= graad van
belang, Y= aantal personen).

Het verschaffen van informatie over het archeologische beroepsleven
Het ter beschikking stellen van informatie omtrent het archeologische beroepsleven
(contracten, verloning, ...) was voor een grote meerderheid van de respondenten (140
respondenten of 86%) belangrijk tot heel belangrijk (zie figuur 58).
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Figuur 58: Verdeling van de antwoorden betreffende het belang van het verschaffen van informatie over het
archeologische beroepsleven (X= graad van belang, Y= aantal personen).
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Het verschaffen van informatie over werkveiligheid
Informatie aanbieden over werkveiligheid (veiligheidsuitrusting, werkkledij,
werfinrichting, ...) werd door 127 respondenten (78%) belangrijk tot heel belangrijk
bevonden. Slechts 3 respondenten (2%) vonden dit helemaal niet belangrijk. (zie figuur
59)
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Figuur 59: Verdeling van de antwoorden betreffende het belang van het verschaffen van informatie over
werkveiligheid (X= graad van belang, Y= aantal personen).

Het ijveren voor kwaliteitsvolle archeologie
Op de vraag of de vakvereniging mee moet ijveren voor een blijvende kwaliteitsvolle
archeologie (zie figuur 60) antwoordde een grote meerderheid (138 respondenten of
85%) belangrijk tot heel belangrijk. De overige 25 respondenten antwoordden neutraal
(13 respondenten of 8%), niet zo belangrijk (5 respondenten of 3%) of helemaal niet
belangrijk (7 respondenten of 4%).
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Figuur 60: Verdeling van de antwoorden betreffende het ijveren voor kwaliteitsvolle archeologie (X= graad van
belang, Y= aantal personen).

Het organiseren van studiedagen, lezingen en opleidingen
Minder dan de helft (73 respondenten of 45%) vond het belangrijk of heel belangrijk dat
de vakvereniging de organisatie van bijscholing op zich neemt, terwijl 63 respondenten
(39%) hier neutraal tegenover stonden (zie figuur 61).
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Figuur 61: Verdeling van de antwoorden betreffende het belang van het organiseren van studiedagen, lezingen en
opleidingen (X= graad van belang, Y= aantal personen).
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Een klankbord bieden bij het optreden van problemen
Een ruime meerderheid (147 respondenten of 90%) vond het een belangrijke tot zeer
belangrijke taak voor de vakvereniging om op te treden wanneer er zich problemen
voordoen op het werk (zie figuur 62). 9 respondenten (6%) reageerden hier eerder
neutraal op.
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Figuur 62: Verdeling van de antwoorden betreffende het belang van het optreden als klankbord bij problemen op het
werk (X= graad van belang, Y= aantal personen).

Het verdedigen van belangen van de archeoloog
Een zeer grote meerderheid van 154 respondenten (94%) vond het belangrijk tot heel
belangrijk dat de vakvereniging de belangen van de archeoloog op de werkvloer
verdedigt (zie figuur 63). Volgens de ondervraagden is deze taak perfect weggelegd voor
een vakvereniging en kan het dit als haar prioriteit beschouwen.
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Figuur 63: Verdeling van de antwoorden betreffende het belang van het verdedigen van de belangen van archeologen
(X= graad van belang, Y= aantal personen).

IJveren voor het opstellen van een gespecialiseerde cao
Wanneer gepolst werd naar het belang van het opstellen van een gespecialiseerde cao
(zie figuur 64), antwoordde een ruime meerderheid van de respondenten dat dit
belangrijk tot heel belangrijk was (134 respondenten of 82%). 3 personen (2%) gaven
aan dit helemaal niet belangrijk te vinden.
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Figuur 64: Verdeling van de antwoorden betreffende het belang van het opstellen van een gespecialiseerde cao (X=
graad van belang, Y= aantal personen).
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Andere verwachtingen of opmerkingen
De laatste 2 vragen van de enquête gaven de respondenten extra ruimte om eigen
verwachtingen of opmerkingen te formuleren. Dit laat toe om eventuele andere noden of
pijnpunten in kaart te brengen. De gegevens zijn hieronder samengebracht en
gebundeld per categorie. Allereerst werd er extra nadruk gelegd op het standaardiseren
van het archeologische beroep. Een tweede categorie betrof opmerkingen omtrent
beleidsmatige kwesties. Ten laatste werden enkele andere opmerkingen genoteerd.
Onder het standaardiseren van het archeologische beroep werden vooral de
arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden aangehaald. Enerzijds ging het om de rechten
en plichten binnen een contractuele overeenkomst en het verbreken ervan.
Respondenten meldden problemen met weekcontracten, erg precaire contracten,
geknoei met contracten om werknemers niet vast in dienst te moeten nemen, het niet
terugbetalen van vervoersonkosten ondanks de vermelding in het contract en onjuiste
reden van ontslag om niet de volledige ontslagvergoeding te moeten uitbetalen.
Anderzijds handelden veel opmerkingen over het brutoloon. Verschillende
respondenten pleitten voor de invoer van een minimumloon voor archeologen dat
beantwoordt aan het opleidingsniveau (A-niveau) en ervaring.
Verder was de werkveiligheid en gezondheid op het terrein voor de respondent een
groot aandachtspunt. Het gebrek aan kennis omtrent ARAB- en AREI-wetgeving, het
ontbreken van verplichte werkkledij zoals helmen, handschoenen en regenkledij,
gebrekkige werfinrichting (geen sanitaire voorzieningen of werfkeet), onveilige
werksituaties in stadscontext (te diepe coupes, geen getrapte profielen of vervuilde
grond) en een zeer ongevarieerde werklast (routineus werk, dezelfde bewegingen
maken) werden vaak aangehaald. Tijdsdruk en de nefaste gevolgen op de kwaliteit
wekten tevens ergernis op bij verschillende respondenten.
Enkele respondenten gaven extra opmerkingen die eerder neigen naar beleidsmatige
vraagstukken, zoals methodiek van opgraven of erkenningsprocedures tot archeoloog.
Een aantal opmerkingen was niet thuis te brengen in de vorige categorieën.
Verschillende respondenten vermeldden bijvoorbeeld dat ze voor het VLAC ook een taak
zien weggelegd in verband met de ontsluiting en doorstroming van archeologische
resultaten naar de burgers toe. Daarnaast wilde men een grotere openheid tussen
bedrijven, overleg met VONA, en een politieke lobby. Ook het oprichten van een
vacaturedatabank werd enkele keren vermeld.
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4. BESLUIT EN AANDACHTSPUNTEN
Algemeen
De VLAC-enquête kon, in het kader van de Vlaamse archeologie, rekenen op een grote
respons, met 163 ingevulde online formulieren. 86% van de respondenten was
werkzaam in de sector en 10% was werkzoekend. 1 individu was jobstudent en 3%
sprak zich niet duidelijk uit over zijn of haar werksituatie. Indien werkloos werd de
enquête ingevuld op basis van de vorige werksituatie.
De meerderheid van de respondenten (53%) was werkzaam in de private sector, 36%
was tewerkgesteld bij een overheidsinstelling. De meeste respondenten (90%)
behaalden een master- of licentiaatsdiploma.
Van alle respondenten had 46% meer dan 6 jaren werkervaring, terwijl de anderen
verspreid waren over de categorieën 0 tot 2, 2 tot 4 en 4 tot 6 jaren werkervaring.
De functies van werknemers in privébedrijven leken niet duidelijk afgelijnd. Er kwamen
verschillende soorten begrippen voor, waarbij ‘juniorarcheoloog’ een veelgebruikte
term was. ‘Mediorarcheoloog’ kwam echter maar zelden voor en ‘seniorarcheoloog’ al
helemaal niet. Daarnaast waren ‘eerste’ en ‘tweede archeoloog’ veel gebruikte
begrippen. Wanneer het aantal jaren ervaring per functie werd bekeken, had een
juniorarcheoloog veelal (75%) minder dan 2 jaren ervaring, een tweede archeoloog
veelal (55%) tussen de 2 en de 4 jaren ervaring, een eerste archeoloog (65%) meer dan
6 jaren ervaring en de archeoloog, niet gespecifieerd, veelal (39%) tussen de 2 en de 4
jaren ervaring. De bedrijfsleiders hadden allemaal meer dan 6 jaren ervaring.
Bij de overheidsinstellingen werd de functie van archeoloog vaak niet verder
gespecifieerd. Er werden wel nog andere functies vermeld, zoals ‘wetenschappelijk
onderzoeker’, ‘administratief coördinerend archeoloog’ en ‘consulent’. Hier hebben de
meeste respondenten (63%) meer dan 6 jaren ervaring.
Tewerkstellingsvoorwaarden
Meer dan de helft van de respondenten uit de private sector (59%) had een contract van
onbepaalde duur, terwijl 20% een contract van bepaalde duur had, 10% een contract op
projectbasis en 5% weekcontracten. Nog 3% gaf aan met interimcontracten te werken.
De respondenten zonder een contract van bepaalde duur waren eerder ontevreden over
het contracttype waarmee ze tewerkgesteld waren. Enkele respondenten vermeldden
situaties waarbij het contract niet werd nageleefd.
In de publieke sector waren geen respondenten tewerkgesteld met interimcontracten,
de meerderheid (52%) had een contract van onbepaalde duur of was statutair benoemd.
Bij het bekijken van het aantal vacatures op Archeonet viel op dat er een dalende trend
was in het aanbod aan contracten van onbepaalde duur.
De maandelijkse brutolonen werden bekeken in relatie tot het aantal jaren ervaring en
in relatie tot de aangegeven functie.
In de private sector verdiende iets meer dan de helft van de respondenten met minder
dan 2 jaren ervaring (53%) minder dan € 2000 bruto. Respondenten met 2 tot 4 jaren
ervaring verdienden meestal (39%) tussen de € 2251 en € 2500 bruto. Bij 4 tot 6 jaren
ervaring lag het brutoloon bij 41% van de respondenten tussen € 2501 en € 2750 bruto.
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Voor respondenten met meer dan 6 jaren ervaring lag het brutoloon eveneens
voornamelijk (40%) tussen de € 2501 en € 2750 bruto. Van alle respondenten uit de
private sector gaven slechts 8 individuen aan dat ze een bruto maandloon hadden van
meer dan € 3000. Het viel ook op dat binnen een bepaalde ervaringscategorie het loon
aanzienlijk kon verschillen.
Voor bepaalde functies in de private sector werd het brutoloon per functie bekeken. Het
merendeel van de junioren (44%) verdiende minder dan € 2000 bruto. Bij de functie
‘archeoloog, niet gespecifieerd’ was dit beeld diffuus en verdiende de respondent tussen
€ 2001 bruto tot € 2750. De eerste archeologen verdienden veelal (55%) tussen de €
2501 en € 2750 bruto. De tweede archeologen verdienden meestal (46%) tussen de €
2251 en € 2500.
De tevredenheid over de lonen was eerder negatief. Meer dan een derde van de
ondervraagden in de private sector was niet tevreden over het loon. Er werd ewezen op
het ontbreken van minimumlonen specifiek voor de archeologische sector. In
vergelijking met het algemene gemiddelde voor intellectuele en wetenschappelijke
beroepen in het Vlaamse Gewest is het loon van een archeoloog in de private sector ook
erg laag.
In de publieke sector had men algemeen genomen hogere lonen. Meer dan de helft van
de ondervraagden in de publieke sector (66%) verdiende immers meer dan € 3000
bruto. Hier was men dan ook meer tevreden met het brutoloon dan in de private sector.
Slechts bij 18% van de respondenten in de private sector werd het woon-werkverkeer
volledig terugbetaald. Er was ook een grote verscheidenheid aan extralegale voordelen
genoteerd, waarbij werk-gsm, werklaptop en maaltijdcheques het vaakst werden
vermeld.
Meer dan een vierde van de respondenten uit de private sector was ontevreden over de
werkomstandigheden terwijl 40% hier neutraal op antwoordde. Er werd aangegeven
dat er problemen zijn omtrent veiligheid, basisaccommodatie en ergonomisch werken.
Verwachtingen van een vakvereniging
Een zeer grote meerderheid (90%) van de respondenten bleek voorstander te zijn van
het oprichten van een vakvereniging. De volgende taken werden als belangrijk tot zeer
belangrijk aangeduid:








De belangen van de archeoloog verdedigen (95%)
Een klankbord zijn bij problemen (90%)
Informatie bieden omtrent het beroepsleven (86%)
IJveren voor een blijvende kwaliteitsvolle archeologie (85%)
Het opstellen van gespecialiseerde cao’s (82%)
Het standaardiseren van de verloning (81%)
Informatie bieden omtrent werkveiligheid (78%)

Het organiseren van studiedagen werd slechts door 45% van de respondenten zeer
belangrijk tot belangrijk geacht.
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Aan het einde van de enquête kon de respondent vrij bijkomende verwachtingen of
opmerkingen neerschrijven. Hierbij werden wantoestanden aangekaart met betrekking
tot te lage lonen, contractbreuk, onveilige werksituaties niet conform de
arbeidswetgeving en het ontbreken van standaardaccommodatie. Er kwamen ook
opmerkingen over te krappe termijnen voor het uitvoeren van opgravingen of
rapportages, verhoogde werkdruk en te lage budgetten die algemeen een negatieve
invloed hebben op de kwaliteit van het archeologische onderzoek en de
werkomstandigheden van de archeologen. Enkele respondenten vonden ook dat
ontsluiting van archeologie naar het publiek toe een taak van de vakvereniging kan zijn.
Op basis van de enquête kan geconcludeerd worden dat er een aantal belangrijke
werkpunten zijn binnen de huidige Vlaamse archeologie. Als belangenvereniging wil het
VLAC samenwerken met alle actoren in het archeologische werkveld om deze
werkpunten in de kijker te zetten en ze structureel aan te pakken. Op die manier wil het
VLAC de belangen van de archeologen vertegenwoordigen en de kwaliteit van de
Vlaamse archeologie blijvend ondersteunen.
Langs deze weg willen we ook iedereen bedanken die zijn medewerking verleende aan
de enquête, niet in het minst de respondenten.
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Enquêteformulier
Beste collega's,
Deze enquête heeft als doel een beeld te verkrijgen van de werksituatie van de archeologen in
Vlaanderen. Bij het versturen van dit formulier naar de vakvereniging zullen al uw gegevens anoniem
en vertrouwelijk behandeld worden om hieruit relevante gegevens te destilleren.
Indien u momenteel niet werkende bent, mag u deze enquête invullen volgens uw laatste
werkervaring.
De einddatum voor het invullen van de enquête is 31 juli 2014.

I. Algemene info
1. Momenteel ben ik...
Markeer slechts één ovaal.
Schoolverlater

Na de laatste vraag in dit gedeelte gaat u naar vraag 39.

Werkzoekende
Werkende
Anders:
2. Wat is uw hoogst behaalde diploma?
Markeer slechts één ovaal.
Bachelor/Kandidatuur
Master/Licentiaat
Doctor
Anders:
3. Wat is uw totale archeologische werkervaring (exclusief stage)?
Markeer slechts één ovaal.
Minder dan 2 jaar
2 tot 4 jaar
4 tot 6 jaar
Meer dan 6 jaar
Niet van toepassing

II. Huidige of laatste werkgever
1. Wie is uw huidige of laatste werkgever?
Indien u dit niet wil beantwoorden, mag u deze vraag open laten.
Markeer slechts één ovaal.
aDeDe bvba
ADAK
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ADC
ADW
Agentschap Onroerend Erfgoed
All Archeo bvba
ARCHEBO bvba
Archeo Lithics
Archeo 7
Archeologie en Erfgoed
Aron bvba
BAAC Vlaanderen
CAR vzw
Condor Archaeological Research bvba
De Logi en Hoorne bvba
Dienst Stadsarcheologie Mechelen
Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief Gent
Ename Expertisecentrum vzw
Fenikx
Fodio bvba
GATE bvba
Geosonda Environment n.v.
HAAST bvba
KLAD
Monument Vandekerckhove n.v.
Odin
Portiva
Raakvlak
RAAP Vlaanderen
RADAR
Ruben Willaert bvba
Solva
Stedelijke archeologische dienst Antwerpen
Studiebureau Archeologie bvba
Target Archaeological Geophysics
Triharch bvba
Universiteit Leuven R&D
VEC bvba
Winar
Zolad+
Andere
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Indien niet vermeld in bovenstaande lijst,
gelieve te specificeren (bijvoorbeeld musea,
universiteiten, ter ziele gegane bedrijven...)

2. Heeft u reeds voor andere werkgevers gewerkt?
Zo ja, hoeveel?
Markeer slechts één ovaal.
Ja, één
Ja, twee
Ja, drie
Ja, vier
Ja, meer dan vier
Neen
Niet van toepassing
3. Onder welk type contract bent u of was u het laatst tewerkgesteld?
Markeer slechts één ovaal.
Weekcontract
Interimcontract
Projectcontract (contract van duidelijk omschreven werk, gebonden aan de duur van een
project)
Contract van bepaalde duur (niet noodzakelijk gebonden aan de duur van een project)
Contract van onbepaalde duur
Niet van toepassing
Anders:
4. Wat is of was uw laatste functie?
Markeer slechts één ovaal.
Arbeider
1ste archeoloog
2de archeoloog
Archeoloog, niet gespecificeerd
Junior archeoloog
Administratief coördinerend archeoloog
Zelfstandig archeoloog
Bedrijfsleider
Jobstudent
Niet van toepassing
Anders:
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5. Wat is uw huidige of laatste maandelijkse brutoloon?
Markeer slechts één ovaal.
Minder dan of gelijk aan €2000
Tussen €2001 - 2250
Tussen €2251 - 2500
Tussen €2501 - 2750
Tussen €2751 - 3000
Meer dan €3000
Niet van toepassing
Anders:
6. Wordt u vergoed voor woon - werkverkeer?
Markeer slechts één ovaal.
Ja, volledig
Ja, gedeeltelijk
Neen
Niet van toepassing
Anders:
7. Welke extralegale voordelen (zoals bijvoorbeeld gsm, laptop, maaltijdcheques,...) geniet of
genoot u?
U kan meerdere antwoorden aanvinken.
Vink alle toepasselijke opties aan.
Geen
Maaltijdcheques
Een gsm
Een laptop
Een (gedeelde) bedrijfswagen
Anders:
8. Krijgt u werkkledij?
Markeer slechts één ovaal.
Ja, enkel schoenen
Ja, schoenen en andere
Neen
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9. Maakt u soms overuren?
Markeer slechts één ovaal.
Nooit
Heel soms
Soms
Vaak
Heel vaak
10. Worden uw overuren bezoldigd?
Markeer slechts één ovaal.
Ja, in de vorm van extra loon.
Ja, in de vorm van extra verlof.
Neen.
Anders:
11. Krijgt u de kans uw onderzoek te ontsluiten door het geven van lezingen, schrijven van
publicaties, organiseren van opendeurdagen, ...
Markeer slechts één ovaal.
Ja
Ja, voornamelijk buiten de uren
Ja, voornamelijk binnen de uren
Neen
12. Krijgt u de kans zich bij te scholen? ( volgen van workshops, bijwonen van
congressen, ...)
Markeer slechts één ovaal.
Ja
Ja, indien dit in het weekend plaatsvindt
Neen
Anders:

III. Tevredenheid op het werk
Geef bij elke vraag weer hoe tevreden u over dit onderwerp bent op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1
= heel ontevreden, 2 = ontevreden, 3 = neutraal, 4 = tevreden, 5 = heel tevreden. Bij opmerkingen
kan u vermelden waarom u tevreden of ontevreden bent.
1. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van het werk van het bedrijf waarvoor u werkt?
Markeer slechts één ovaal.
1
Heel ontevreden

2

3

4

5
Heel tevreden
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Opmerkingen

2. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van het werk dat u zelf levert?
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Heel ontevreden

Heel tevreden

Opmerkingen

3. Hoe tevreden bent u over de doorgroeimogelijkheden bij uw werkgever?
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Heel ontevreden

Heel tevreden

Opmerkingen

4. Hoe tevreden bent u met de kansen die u krijgt met betrekking tot het volgen van
opleidingen of bijwonen van congressen?
Markeer slechts één ovaal.
1
Heel ontevreden

2

3

4

5
Heel tevreden
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Opmerkingen

5. Hoe tevreden bent u met de termijn die u krijgt om veldwerk uit te voeren?
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Heel ontevreden

Heel tevreden

Opmerkingen

6. Hoe tevreden bent u over de termijn die u krijgt om de rapportage uit te voeren?
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Heel ontevreden

Heel tevreden

Opmerkingen

7. Hoe tevreden bent u over de werkomstandigheden (veiligheid, aanwezigheid toilet,..) op uw
werk?
Markeer slechts één ovaal.
1
Heel ontevreden

2

3

4

5
Heel tevreden
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Opmerkingen

8. Hoe tevreden bent u over het type contract dat u heeft?
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Heel ontevreden

Heel tevreden

Opmerkingen

9. Hoe tevreden bent u over uw brutoloon?
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Heel ontevreden

Heel tevreden

Opmerkingen

10. Hoe tevreden bent u met uw vergoeding voor woon - werkverkeer?
Markeer slechts één ovaal.
1
Heel ontevreden

2

3

4

5
Heel tevreden
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Opmerkingen

11. Hoe tevreden bent u over de extralegale voordelen die u al dan niet krijgt?
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

Heel ontevreden

5
Heel tevreden

Opmerkingen

IV. Vakvereniging
1. Bent u ingeschreven bij een vakbond?
Markeer slechts één ovaal.
Ja
Neen
Niet van toepassing
2. Tot welk paritair comité behoort (of
behoorde) u?
Het paritair comité, of pc, vindt u op uw
loonfiche terug. Indien u geen vorige werkgever
heeft, mag u deze vraag openlaten.

3. Bent u voorstander van het oprichten van een archeologische vakvereniging?
Markeer slechts één ovaal.
Ja
Neen
Misschien
Geen mening
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4. Indien er een vakvereniging zou worden opgericht, zou u zich hier dan bij aansluiten?
Markeer slechts één ovaal.
Ja
Neen
Misschien
Geen mening
5. Zou u bereid zijn voor deze vakvereniging lidgeld te betalen?
Markeer slechts één ovaal.
Ja, minder dan €5 per jaar.
Ja, tussen €5 en 10 euro per jaar
Ja, tussen €10 en 15 euro per jaar
Ja, meer dan €15 euro per jaar
Misschien
Neen
Geen mening
6. Indien er een vakvereniging opgericht zou worden, bent u dan geïnteresseerd om hier
actief aan mee te werken?
Markeer slechts één ovaal.
Ja
Misschien
Neen
Geen mening

V. Verwachtingen van een vakvereniging
Wat verwacht u van een dergelijke vakvereniging? Geef aan op een schaal van 1 tot 5. 1 is helemaal
niet belangrijk, 2 = niet zo belangrijk, 3 = neutraal, 4 = belangrijk, en 5 = heel belangrijk.
1. De standaardisering van verloning.
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Niet belangrijk

Heel belangrijk

2. Het verschaffen van informatie over het archeologische beroepsleven (contracten,
verloning, etc.).
Markeer slechts één ovaal.
1
Niet belangrijk

2

3

4

5
Heel belangrijk
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3. Het verschaffen van informatie over werkveiligheid (veiligheidsuitrusting, werkkledij,
werfinrichting, etc.).
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Niet belangrijk

Heel belangrijk

4. Het ijveren voor meer kwaliteitsvolle archeologie.
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Niet belangrijk

Heel belangrijk

5. Het organiseren van studiedagen, lezingen en opleidingen.
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Niet belangrijk

Heel belangrijk

6. Een klankbord bieden bij het optreden van problemen.
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Niet belangrijk

Heel belangrijk

7. Het verdedigen van belangen van de archeoloog.
Markeer slechts één ovaal.
1

2

3

4

5

Niet belangrijk

Heel belangrijk

8. IJveren voor het opstellen van een gespecialiseerde CAO.
Markeer slechts één ovaal.
1
Niet belangrijk

2

3

4

5
Heel belangrijk
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9. Heeft u nog andere verwachtingen van een dergelijke vakvereniging?

10. Bent u al geconfronteerd met situaties of problemen op de werkvloer die u door een
vakvereniging aangekaart zou willen zien?
Bijvoorbeeld onveilige werksituaties of het gebrek aan doordachte opgravingsstrategieën.
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