Vragenlijst

WELZIJN
EN STRESS
OP HET WERK

Onderzoek 2019

BELANGRIJKE INFORMATIE VOORAF
Wie moet de vragenlijst invullen?
De persoon aan wie de vragenlijst is geadresseerd. De naam van deze persoon vindt u op de enveloppe.

Hoelang duurt het om de vragenlijst in te vullen?
Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld zo’n 15 minuten.

Hoe invullen?
Voor het invullen van de vragenlijst gebruikt u best een blauwe of zwarte balpen.
In de enquête zijn er twee soorten vragen:
de vragen waar u een cijfer moet invullen
Voorbeeld:
In welk jaar bent u geboren? 1 9
Instructie:
Vul per hokje slechts één cijfer in.

6 7

de vragen waar u het juiste antwoord moet aankruisen
Voorbeeld:
Bent u….
Man
Vrouw
Instructie:

Kruis per vraag slechts één vakje aan, tenzij anders is aangegeven

De vragenlijsten worden elektronisch ingelezen. Daarom is het belangrijk de vragen te beantwoorden
zoals hierboven is aangegeven.
Voor de kwaliteit van het onderzoek is het van belang dat u alle vragen die op u van toepassing zijn
beantwoordt.

Hoe terugsturen?
Gelieve de ingevulde vragenlijst binnen de tien dagen terug te sturen in bijgevoegde omslag.
U hoeft geen postzegel te kleven.

A.Vragenoveruwjob

1. Heeftumomenteeleenjobalswerknemer?
ja (ikbenarbeider,bediende,ambtenaar)
nee (ikbenwerkloos,zelfstandige,op(brug)pensioen,...)

Vulenkelbladzijde9vandevragenlijstin.

2. Wasuindevoorbijevierwekenalswerknemereffectiefaanhetwerk?
ja
nee (ikbenvierwekenofmeerinziekteverlof,involledige
loopbaanonderbreking,tijdskrediet,...)

Vulenkelbladzijde9vandevragenlijstin.

3. Heeftumomenteelmeerdanéénbetaaldejob?
ja

Vuldevragenlijstinvooruwbelangrijkstejob(grootsteaantaluren)alswerknemer.Indienu
verschillendejobsmeteenzelfdeaantalurenhebt,kiesdanzelféénjobvoorhetinvullenvan
devragenlijst.

nee

4. Inwelkesectorwerktu?
Overheidensocialprofit
openbaarbestuur
onderwijs
politie-defensie
ziekenhuizen
post
rusthuizen
openbaarvervoer
gezins-enbejaardenhulp
overigeoverheidensocialprofit,omschrijf ........................

sociaalcultureelwerk
jeugdbijstand,gehandicaptenzorg,welzijnswerk
kinderopvang,centrageestelijkegezondheidszorg
maatwerkbedrijf(beschutteofsocialewerkplaats)
enlokalediensteneconomie

.................

Dienstensector
groothandel
transport
detailhandel(winkel)
garages
horeca
bankenenverzekeringen
overigediensten,omschrijf .........................................

telecommunicatie
dienstenchequebedrijven
(strijken,schoonmaakingezinnen)
zakelijkediensten
(consultancy,vastgoed,schoonmaakinbedrijven,...)

Industrie
productievantextiel,confectie
productievanvoeding
metaalindustrie
chemie
bouw
houtenpapier
overigeindustrie,omschrijf .........................................

Landbouw
land-entuinbouw

bosbouwofvisserij
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gas,water,elektriciteit
drukkerij,uitgeverij

5. Hoeveelpersonenwerkeninuwbedrijfofinstelling?
Heeftuwbedrijfofinstellingmeerdanéénvestiging,duidhetaantalwerknemersaanvandevestigingwaaruwerkt
minderdan10
van10tot49
van50tot99

van100tot499
500ofmeer

6. Welkeomschrijvingpasthetbestbijuwjob?
kortgeschooldearbeider
geschooldearbeider,technicus
uitvoerendbediende
zorgfunctie

onderwijsfunctie(bv.leerkracht,docent)
middenkaderofprofessional
kaderofdirectie

7. Heeftuinuwjobleidingoveranderewerknemers?
ja
nee

8. Welksoortcontractheeftu?
vastwerk(contractvanonbepaaldeduur,statutairambtenaar,...)
tijdelijkwerk(contractvanbepaaldeduur,vervangingscontract,interim,uitzendarbeid,...)

9. Hoedikwijlsdoetuoveruren?(meerwerkendancontractueelvoorzien,zowelbetaaldalsonbetaald)
altijd
vaak
soms
nooit

Kanudezeoverurendoorgaansrecupereren?
ja
nee

10. Hoekanuuwhuidigearbeidstijdbestomschrijven?
ikwerkvoltijds
ikwerkdeeltijdsmaartochminstens60%
ikwerkdeeltijds,minderdan60%

11. Hoeveeloverurenmaaktugemiddeldperweek?
(meerwerkendancontractueelvoorzien,zowelbetaaldalsonbetaald.Indienugeenoverurenmaakt,vuldan00in)

uren

12. Hoeveelurenwerktugemiddeldperweekvooruwjob?
(rekenalleurendieuvooruwjobpresteert,zowelbetaaldalsonbetaald,zowelthuisalsophetwerk,louterreistijdnietmeerekenen)

uren
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13. Hoeveelkeerwerktugemiddeldpermaand'snachts?(ditisminimum2uurtussen23u00en5u00)
keer

14. Volgdeudeafgelopen12maandeneenbijscholingofbedrijfstrainingvooruwwerk?
ja
nee

15. Hoegrootisdekansdatuindenabijetoekomstwerklooszalworden?
erggroot
eerdergroot
nietgroot,maarooknietklein
eerderklein
ergkleinofonbestaand

16. Hoedikwijlsheeftutijdensdeuitoefeningvanuwwerktemakenmet...?
Kruistelkenséénvakjeaan

altijd

vaak

soms

nooit

altijd

vaak

soms

nooit

altijd

vaak

soms

nooit

trillingenvanwerktuigen,machines?
lawaaihinder?
extremetemperaturen?
gevaarlijkestoffen?
gevaarlijkesituaties,risico'sopernstigeongevallen?
lichamelijkzwaretaken?
ongemakkelijkeofinspannendewerkhoudingen?
repetitieve(steedsdezelfde)hand/armbewegingen?

17. Hoedikwijlswasuindeafgelopen12maandenophetwerkslachtoffervan...?
Kruistelkenséénvakjeaan
lichamelijkgeweld?
ongewenstseksueelgedrag?
pesten?
intimidatieofbedreiging?

18. Hoedikwijlskomthetvoordat...?
Kruistelkenséénvakjeaan
uwuurroosterwijzigtophetlaatstemoment?
ubuitendewerkurenuwe-mailsvanhetwerkbehandelt?
ubuitendewerkurentelefonischbereikbaarbentvoorhetwerk?
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B.Vragenoverdebeoordelingendebelevingvanuwwerk
Metditonderdeelvandevragenlijstwillenweeennauwkeurigbeeldkrijgenvandemanierwaaropubepaaldeaspectenvanuwwerken
werkomgevingbeoordeelt.
Slageenvragenoverenbeantwoordallevragendooréénantwoordpervraagaantekruisena.u.b.

1. Werktempoenwerkhoeveelheid
Kruistelkenséénvakjeaan

altijd

vaak

soms

nooit

altijd

vaak

soms

nooit

altijd

vaak

soms

nooit

Moetuergsnelwerken?
Heeftuteveelwerktedoen?
Moetuextrahardwerkenomietsaftekrijgen?
Werktuondertijdsdruk?
Moetuzichhaasten?
Kuntuuwwerkopuwgemakdoen?
Heeftutemakenmeteenachterstandinuwwerkzaamheden?
Heeftuteweinigwerk?
Heeftuproblemenmethetwerktempo?
Heeftuproblemenmetdewerkdruk?
Zouuhetkalmeraanwillendoeninuwwerk?

2. Emotionelebelasting
Kruistelkenséénvakjeaan
Isuwwerkemotioneelzwaar?
Wordtuinuwwerkmetdingengeconfronteerddieupersoonlijkraken?
Wordterdoorandereneenpersoonlijkberoepopugedaaninuwwerk?
Voeltuzichpersoonlijkaangevallenofbedreigdinuwwerk?
Heeftuinuwwerkcontactenmetlastigeklantenofpatiënten?
Moetuvooruwwerkmensenkunnenovertuigenofoverreden?
Komtudooruwwerkinaangrijpendesituatiesterecht?

3. Afwisselinginhetwerk
Kruistelkenséénvakjeaan
Moetuinuwwerktelkensdezelfdedingendoen?
Isvooruwwerkcreativiteitvereist?
Isuwwerkgevarieerd?
Vraagtuwwerkeeneigeninbreng?
Doetuwwerkvoldoendeberoepopaluwvaardighedenencapaciteiten?
Heeftuinuwwerkvoldoendeafwisseling?

VBBA©2013,SKB,Amsterdam
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4. Zelfstandigheidinhetwerk
Kruistelkenséénvakjeaan

altijd

vaak

soms

nooit

altijd

vaak

soms

nooit

altijd

vaak

soms

nooit

Heeftuvrijheidbijhetuitvoerenvanuwwerkzaamheden?
Heeftuinvloedopdeplanningvanuwwerkzaamheden?
Heeftuinvloedophetwerktempo?
Kuntuzelfbepalenhoeuuwwerkuitvoert?
Kuntuuwwerkevenonderbrekenalsudatnodigvindt?
Kuntuzelfdevolgordevanuwwerkzaamhedenbepalen?
Kuntumeebeslissenoverhettijdstipwaaopietsafmoetzijn?
Kuntuzelfbepalenhoeveeltijduaaneenbepaaldeactiviteitbesteedt?
Lostuproblemeninuwwerkzaamhedenzelfop?
Kuntuuwwerkzelfindelen?
Kuntuzelfdeinhoudvanuwwerkzaamhedenbepalen?

5. Relatiemetdirectechef
Kruistelkenséénvakjeaan
Kuntuopuwdirecteleidingrekenenwanneeruhetinuwwerkwatmoeilijkkrijgt?
Kuntu,alsdatnodigis,uwdirecteleidingomhulpvragen?
Isuwverstandhoudingmetuwdirecteleidinggoed?
Heeftuconflictenmetuwdirecteleiding?
Voeluzichinuwwerkgewaardeerddooruwdirecteleiding?
Heeftutemakenmetagressievanuwdirecteleiding?
Isuwdirecteleidingvriendelijktegenu?
Heerstertussenuenuwdirecteleidingeenprettigesfeer?
Doenzichtussenuenuwdirecteleidingvervelendegebeurtenissenvoor?

6. Leermogelijkheden
Kruistelkenséénvakjeaan
Leertunieuwedingenopuwwerk?
Biedtuwwerkumogelijkhedenvoorpersoonlijkegroeienontwikkeling?
Geeftuwwerkuhetgevoelerietsmeetekunnenbereiken?
Biedtuwwerkumogelijkhedenvoorzelfstandigdenkenendoen?
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7. Plezierinhetwerk
Kruistelkenséénvakjeaan

nee

ja

nee

ja

Ikkanwelzeggendatiktegenmijnwerkopzie.
Ikdoemijnwerkomdathetmoet,daarmeeisalleswelgezegd.
Meestalvindikhetwelprettigomaandewerkdagtebeginnen.
Nazo'nvijfjaarhebjehetinditwerkwelgezien.
Ikvindmijnwerknogsteedsboeiend,elkedagweer.
Hetideedatikditwerktotaanmijnpensioenmoetdoen,benauwtme.
Ikhebplezierinmijnwerk.
Ikmoettelkensweerstandbijmezelfoverwinnenommijnwerktedoen.
Ikmoetmezelfervaaktoeaanzettenomeenwerkopdrachtuittevoeren.

8. Vermoeidheid
Kruistelkenséénvakjeaan
Ikvindhetmoeilijkommeteontspannenaanheteindevaneenwerkdag.
Aanheteindevaneenwerkdagbenikechtop.
Mijnwerkmaaktdatikmeaanheteindvaneenwerkdagnogaluitgeputvoel.
Nahetavondetenvoelikmemeestalnogvrijfit.
Ikkommeestalpasopeentweedevrijedagtotrust.
Hetkostmijmoeiteommeteconcentrereninmijnvrijeurennahetwerk.
Ikkanweinigbelangstellingopbrengenvooranderemensen,wanneerikzelfnetthuisbengekomen.
Hetkostmijoverhetalgemeenmeerdaneenuurvoordatikhelemaalhersteldbennamijnwerk.
Alsikthuiskom,moetenzemijevenmetrustlaten.
Hetkomtvaakvoordatiknaeenwerkdagdoorvermoeidheidnietmeertoekomaananderebezigheden.
Hetkomtvoordatiktijdenshetlaatstedeelvandewerkdagdoorvermoeidheidmijnwerknietmeerzogoed
kandoen.

9. Denktuinstaattezijnomuwhuidigejobvoorttezettentotuwpensioen?
ja
nee

Zouaangepastwerk(lichterwerk,deeltijdswerk...)uwelinstaatstellentot
uwpensioentewerken?
ja
nee
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10. Hoedikwijlsheeftuindeafgelopen12maandenoverwogenomelderswerktezoeken?
regelmatig
afentoe
nooit

11. Doetuaantelethuiswerk?
nee,doordeaardvanhetwerkisdatnietmogelijk
nee,datisnietvoorzien,alzouhetdoordeaardvanmijnwerkmogelijkzijn
nee,hetkanalsikdatwilmaarikdoehetniet
ja,gemiddeldminderdanééndagperweek
ja,gemiddeldééndagperweek
ja,gemiddeldmeerdanééndagperweek

12. Werktugedurendeeenbelangrijkdeelvanuwwerktijdaaneenbureau?
ja

hoeveelpersonenwerkenerdoorgaans
inuwwerkruimte,uzelfinbegrepen?

nee

13. Hoelangbentunormaalonderwegvanthuisnaarhetwerkenterug(rekendusheen-enterugreissamen)?
Dezevraaggaatenkeloververplaatsingstijddiegeenarbeidstijdis
minderdaneenhalfuur
minstenseenhalfuurmaartochgeenuur
minstenseenuurmaartochgeentweeuur
tweeuurofmeer
doormijnsoortwerkisdezevraagnietvantoepassing

14. Hoedikwijlskomthetvoordat...?
altijd

Kruistelkenséénvakjeaan
Umoeilijkaanuwverplichtingenthuiskuntvoldoen,omdatuingedachten
metuwwerkbezigbent?
Uwwerktijdenhetmoeilijkmakenomaanuwverplichtingenthuistevoldoen?
Uzoveelwerktedoenheeft,datuniettoekomtaanuwhobby's?
Deeisendieuwwerkaanustelthetmoeilijkmakenuthuisontspannentevoelen?
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vaak

soms

nooit

C. Vragen over uzelf en uw gezinssituatie
1. Bent u ...?

vrouw
man

2. Inwelkjaarbentugeboren?

3. Watisuwhoogstediplomaofgetuigschrift?
geenoflageronderwijs
lagersecundaironderwijs(minimum3jaar)
hogersecundaironderwijs(minimum6jaar)

hogeronderwijskortetype(2-3jaar)(bachelor)
hogeronderwijslangetypeofuniversiteit(master)

4. Woontusamenmeteenpartner?
ja

Heeftuwpartnereenjob? (eventueelalszelfstandige)
ja
nee

nee

5. Heeftuinwonendekinderen?
ja
nee

6. Ervaartuinuwdagelijksebezigheden(thuis,opuwwerkplek,inuwvrijetijd..)hinderdooreenhandicap,een
langdurigelichamelijkeaandoeningofeenlangdurigelichamelijkeziekte?
ja,erg
ja,inzekeremate
nee

7. Hoeveelkeerbleefuindeafgelopen12maandenthuiswegensziekteofongeval?
(Zwangerschapsverlofbeschouwenwenietalsziekte)
geenenkelekeer
1keer
2keer

3of4keer
5keerofmeer

8. Hoeveeldagenbleefuindeafgelopen12maandenthuiswegensziekteofongeval?
(Zwangerschapsverlofbeschouwenwenietalsziekte)
dagen

Voorueindigtdeenquêtehier.Kijktunogevennaofallebladzijdeningevuldzijn?Wijdankenuvriendelijk
vooruwmedewerking.Gelievedevragenlijstbinnendetiendageninbijgevoegdeomslagterugtesturen.
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Enkelalsugeenjobmeerheeftofdevoorbijevierwekennietwerktealswerknemer.

1. Watisuwhuidigestatuut?
ikbenwerkloos
ikbeninloopbaanonderbreking/tijdskrediet
ikbenhuisvrouwofhuisman
ikbeninziekte-ofzwangerschapsverlof
ikbenzelfstandige
ikbenop(brug)pensioen
ikhebeenanderstatuut,omschrijf...................................

2. Bentu...?
vrouw
man

3. Inwelkjaarbentugeboren?

4 .Watisuwhoogstediplomaofgetuigschrift?
geenoflageronderwijs
lagersecundaironderwijs(minimum3jaar)
hogersecundaironderwijs(minimum6jaar)

hogeronderwijskortetype(2-3jaar)(bachelor)
hogeronderwijslangetypeofuniversiteit(master)

5. Volgendestellingengaanoveruwlaatstewerkervaringalswerknemer.
Watisuwmeninghierover?

helemaal
eens

eerder
eens

eerder
oneens

helemaal
oneens

Ikhadteveelwerk
Ikmoesttesnelwerken
Mijnbaasenikkondennietgoedmetelkaaropschieten
Ikhadhelemaalgeenplezierinmijnwerk
Aanheteindevandewerkdagwasikechtop

Voorueindigtdeenquêtehier.Wijdankenuvriendelijkvooruwmedewerking.Gelievedevragenlijstbinnen
detiendageninbijgevoegdeomslagterugtesturen.
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