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Occupation Insecurity Scale (OCIS): Dutch Version 

Instructions: 

De volgende vragen gaan over de toekomst van uw beroep ten gevolge van technologische 

veranderingen. Met ’technologische veranderingen‘ bedoelen we automatisering, slimme 

technologie (b.v., smartphones, e.d.m.), articifiële intelligentie en robotica. 

 

Een 'beroep' is een vak of stiel (soms ook ‘professie’, ‘ambacht’ of ‘metier’ genoemd) dat men 

geleerd heeft via opleiding of ervaring. Een beroep vereist dus specifieke vakkennis. Als we het in 

deze vragenlijst hebben over het verdwijnen van een beroep, dan bedoelen we dat de ‘stiel’ of het 

‘ambacht’ verdwijnt. Een voorbeeld hiervan is een kelner in een restaurant. Als deze kelner zijn/haar 

baan verliest, kan hij/zij nog als kelner werken bij een ander restaurant. Als restaurants echter 

geautomatiseerd worden en het beroep van kelner verdwijnt, dan zal hij/zij in de toekomst nooit 

meer als kelner kunnen werken en zal hij/zij een ander beroep moeten leren. 

Hou hiermee rekening bij het invullen van de volgende vragen. Lees de vragen aandachtig en neem 

de tijd om ze te beantwoorden. Sla geen vragen over en geef slechts één antwoord op elke vraag. 

 

Kan u aangeven welke van beide voorbeelden een beroep is? 

 

1. Kelner zijn in het restaurant "Bella Italia". 

Indien gekozen: Niet juist. Kelner zijn in het restaurant "Bella Italia" is een specifieke job. Het beroep 

is "kelner", en werd aangeleerd en getraind door ervaring. Als "Bella Italia" sluit, dan kan de kelner 

een nieuwe job vinden in een ander restaurant, omdat zijn beroep niet beperkt is tot een specifieke 

werkplek. 

2. Het beroep van kelner uitoefenen, na het volgen van een opleiding en/of het opdoen van 

werkervaring  

Indien gekozen: Juist. 
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Answer options: 

Helemaal niet 
akkoord (1) 

Niet akkoord 
(2) 

Deels akkoord, 
deels niet 

akkoord (3) 

Akkoord (4) Helemaal 
akkoord (5) 

 

Global Occupation Insecurity: 

Ik ben bezorgd dat mijn beroep in de toekomst niet meer nodig zal zijn door technologische 

veranderingen. (G1) 

Ik ben ongerust dat mijn beroep zal verdwijnen door automatisering. (G2)  

Er is een kans dat ik van beroep zal moeten veranderen omwille van automatisering. (G3)  

Ik denk dat mijn beroep in de toekomst niet meer zal bestaan. (G4)  

Ik ben bang dat ik binnenkort (binnen 1 à 2 jaar) van beroep zal moeten veranderen door 

technologische ontwikkelingen. (G5)  

Ik ben bang dat ik later in mijn loopbaan (binnen 5 à 10 jaar) van beroep zal moeten veranderen 

door technologische ontwikkelingen (G6)  

 

Content Occupation Insecurity: 

Ik verwacht dat mijn beroep sterk zal veranderen door technologische evoluties. (C1)  

Sommige taken of delen van mijn beroep zullen in de toekomst niet meer nodig zijn. (C2)  

Ik ben ervan overtuigd dat de technologie de verantwoordelijkheden binnen mijn beroep sterk zal 

veranderen voor ik op pensioen ga. (C3) 

Ik zal in de toekomst taken moeten uitvoeren in mijn beroep waar ik op dit ogenblik onvoldoende 

voor ben opgeleid. (C4)  

Ik heb nood aan extra opleiding in technologie om mijn beroep te kunnen blijven uitoefenen. (C5)  

 


