
1. WELZIJN OP HET WERK

Neen
Ja, en daarvoor   heb ik de nodig informatie om er veilig mee te werken
   heb ik beschermkledij of andere beschermingsmiddelen
   is er in onze onderneming een extra veiligheidsopleiding
   andere: .................................................................................................

Naam: ...................................................................................................................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: .............................................................................................................................................................................
Naam onderneming: ........................................................................................................................................................................
(je mag deze bevraging ook anoniem invullen, maar dan weten we toch graag de naam van je onderneming)

Enquête welzijn op het werk
Aan de hand van deze fiche willen we polsen hoe het in jouw onderneming gaat met het 

welzijn op het werk, de balans tussen werk en privé en met de werkbaarheid. 

Geen 
aandacht

Weinig 
aandacht

Niet weinig, 
niet veel 
aandacht

Veel 
aandacht

Heel veel 
aandacht

Ik weet 
het niet

Veiligheid

Gezondheid (voldoende licht, goede lucht, bescher-
mingsmiddelen bij stof en gevaarlijke producten)

Ergonomie (voldoende afwisseling, beweging, goed 
werkmateriaal,...)

Psychosociaal welzijn (pesten, stress,...)

Verfraaiing van de werkplek

Milieu en klimaat

Andere: ............................................

In welke mate is er in jouw onderneming aandacht voor:

Wordt er in jouw onderneming gewerkt met gevaarlijke stoffen?

JOUW GEGEVENS



2. EVENWICHT TUSSEN WERK EN PRIVÉ

Alle werknemers hebben vaste werkuren.
Iedereen kan zijn werkuren zelf regelen (glijdende werktijden).
Iedereen krijgt op tijd zijn werkrooster.
Er moeten veel overuren gepresteerd worden.
Het werkrooster wijzigt regelmatig.
Ik ben tevreden over mijn werktijden.
Andere: ..................................................................................

Onze onderneming sluit enkele weken en dus ligt onze verlofperiode vast.
Onze jaarlijkse vakantie kunnen we goed plannen en afspreken met de collega’s.o 
Verlof nemen is moeilijk in bepaalde periodes van het jaar.
Het is niet altijd mogelijk om verlof te krijgen in de gewenste vakantieperiode.
Andere: ..................................................................................

In onze onderneming heeft men begrip voor moeilijkheden met kinderopvang, voor zieke kinderen of een zieke partner.
In onze onderneming kan je vragen je werkuren aan te passen aan de openingstijden van de kinderopvang of school.
In onze onderneming/organisatie kan familiaal verlof eenvoudig worden opgenomen
Andere: ..................................................................................

Onze onderneming voorziet voldoende vorming tijdens de werktijden.
Opnemen van betaald educatief verlof is geen probleem.
Werknemers kunnen vragen om hun werktijden aan te passen aan opleidingsmomenten in bijvoorbeeld 
avondscholen/opleidingsinstellingen.

3. WERKBAAR WERK

In mijn onderneming is het:

Heel leuk om te werken
Leuk om te werken
Niet leuk om te werken
Helemaal niet leuk om te werken

Werktijden. Duid aan wat van toepassing is.

Verlof. Duid aan wat van toepassing is.

Zorg voor kinderen, partner, familie,... Duid aan wat van toepassing is.

Vorming en opleiding. Duid aan wat van toepassing is.


