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Indicatorenbevraging Werk 2019

Beste,

Bedankt dat u wil deelnemen aan onze bevraging.

Deze bevraging wordt het best ingevuld door de interne preventieadviseur – veiligheid, de HR-manager of iemand anders die zicht heeft op het
gezondheidsbeleid binnen de onderneming. 
Er kan slechts 1 vragenlijst per onderneming ingevuld worden.

We bevragen de huidige situatie (of de afgelopen 4 jaar), dus niet wat u in de toekomst nog van plan bent.

De bevraging is opgebouwd volgens 7 thema's, namelijk voeding, beweging, minder lang stilzitten, roken, alcohol, drugs en mentaal welbevinden. Daarna
volgen nog enkele vragen over de succesfactoren die he tgezondheidsbeleid in uw onderneming meer kans op slagen geven.

Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem. 
Tijdens het invullen van de vragenlijst kan u bovendien ook pauzeren (knop midden onderaan de pagina) en op een later tijdstip verdergaan.

Hebt u nog vragen over dit onderzoek? Misschien bieden deze FAQ u wel een antwoord. Zo niet, kan u steeds terecht bij
saidja.steenhuyzen@gezondleven.be .

Alvast heel erg bedankt.

 

Deze bevraging wordt ondersteund door Voka, Verso en unizo.
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In de vragenlijst spreken we van “ondernemingen”, onder ondernemingen wordt iedere organisatie uit de private en publieke sector bedoeld.

Preventieadviseur veiligheid Bedrijfsleiding, werkgever

HR-manager, personeelsverantwoordelijke (Direct) leidinggevende

Interne preventieadviseur arbeidsarts of arbeidsverpleegkundige
(IDPBW)

Externe preventieadviseur arbeidsarts of arbeidsverpleegkundige
(EDPBW)

Externe preventieadviseur psychosociale aspecten Vertrouwenspersoon

Andere functie: (vul in)

 

* 1. Wat is uw functie binnen de onderneming? (meerdere antwoorden mogelijk)

Enkel arbeiders Enkel bedienden

Zowel arbeiders als bedienden

* 2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

Voedingsbeleid
 
Een workshop over gezonde voeding? Een wekelijkse fruitmand voor medewerkers? Een eenmalige kookworkshop?  
Dat zijn allemaal mooie initiatieven!
 
Maar de sleutel tot een gezond en samenhangend voedingsbeleid is een mix van acties.  
Een sterk voedingsbeleid bestaat uit laagdrempelige acties volgens vier verschillende strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, en zorg
en begeleiding. Die pas je toe op vier verschillende niveaus van je onderneming: de medewerkers, de afdeling/het team, de onderneming en de omgeving.  
Met die evenwichtige mix versterk je de impact van elke afzonderlijke actie en ben je er zeker van dat je een brede groep van medewerkers bereikt.
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Ga naar pagina 3 als
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden
en
3. Welke van de volgende dranken, zowel betalend als gratis, zijn altijd of sporadisch op het werk beschikbaar? (meerdere antwoorden
mogelijk)...

is gelijk aan Gesuikerde frisdranken
Ga naar pagina 3 als

2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?
is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden

en
3. Welke van de volgende dranken, zowel betalend als gratis, zijn altijd of sporadisch op het werk beschikbaar? (meerdere antwoorden
mogelijk)...

is gelijk aan Light of zero frisdranken
Ga naar pagina 3 als

2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?
is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden

en
3. Welke van de volgende dranken, zowel betalend als gratis, zijn altijd of sporadisch op het werk beschikbaar? (meerdere antwoorden
mogelijk)...

is gelijk aan Sportdranken (zoals Aquarius) of energiedranken
Anders ga naar pagina 4
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Ga naar pagina 5 als
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden
en

Gratis water (via waterfontein, waterreservoir, watertappunt) Betalend water

Melk natuur of alternatief op basis van soja (natuur) (niet voor bij koffie,
thee)

Melk of alternatief op basis van soja met toegevoegde suiker of
zoetstoffen

Warme drank (zoals koffie of thee) (Verse) soep

(Versgeperst) fruitsap Light of zero frisdranken

Gesuikerde frisdranken Sportdranken (zoals Aquarius) of energiedranken

Geen van  bovenstaande

  
Ik weet het niet.

* 3. Welke van de volgende dranken, zowel betalend als gratis, zijn altijd of sporadisch op het werk beschikbaar? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Zowel arbeiders als bedienden Enkel arbeiders

Enkel bedienden

  
Ik weet het niet.

* 4. Voor wie zijn deze frisdranken, sportdranken of energiedranken beschikbaar?

Betalend vers fruit Gratis vers fruit

Verse groenten Melkproducten met toevoeging van suiker (zoals pudding of vla of
gesuikerde yoghurt met fruit)

Melkproducten zonder toevoeging van suiker (zoals yoghurt natuur) Noten (zoals notenmix, cashewnoten, …)

Droge koeken (zoals rijstkoeken, peperkoek of granenkoeken) Koeken met chocolade of vulling, wafels, cake, taart en ander gebak,
chocolade, snoeprepen, snoep, speculaas

Zoute snacks (zoals chips of nootjes) Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet.

* 5. Welke van de volgende tussendoortjes, zowel betalend als gratis, zijn altijd of sporadisch op het werk beschikbaar? (meerdere
antwoorden mogelijk)
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5. Welke van de volgende tussendoortjes, zowel betalend als gratis, zijn altijd of sporadisch op het werk beschikbaar? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Koeken met chocolade of vulling, wafels, cake, taart en ander gebak, chocolade, snoeprepen, snoep,
speculaas...

Ga naar pagina 5 als
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden
en
5. Welke van de volgende tussendoortjes, zowel betalend als gratis, zijn altijd of sporadisch op het werk beschikbaar? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Zoute snacks (zoals chips of nootjes)
Anders ga naar pagina 6
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Toon pagina als
7. Biedt uw onderneming belegde broodjes of boterhammen aan voor de eigen werknemersdus niet voor externen, bezoekers? Het gaat
hier zowel over dagelijks aanbod, als occasioneel bij meetings. (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Mijn onderneming biedt belegde broodjes aan vanuit eigen beheer.
of
7. Biedt uw onderneming belegde broodjes of boterhammen aan voor de eigen werknemersdus niet voor externen, bezoekers? Het gaat
hier zowel over dagelijks aanbod, als occasioneel bij meetings. (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Mijn onderneming biedt belegde broodjes aan via een externe leverancier (bijv. broodjeszaak (in de buurt),
traiteur, catering)....
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Zowel arbeiders als bedienden Enkel arbeiders

Enkel bedienden

  
Ik weet het niet.

* 6. Voor wie zijn deze koeken of zoute snacks beschikbaar?

Mijn onderneming biedt geen belegde broodjes of boterhammen aan. Mijn onderneming biedt belegde broodjes aan vanuit eigen beheer.

Mijn onderneming biedt belegde broodjes aan via een externe
leverancier (bijv. broodjeszaak (in de buurt), traiteur, catering).

  
Ik weet het niet.

* 7. Biedt uw onderneming belegde broodjes of boterhammen aan voor de eigen werknemers? Het gaat hier zowel over dagelijks aanbod, als
occasioneel bij meetings. (meerdere antwoorden mogelijk)

Bruin, grijs of meergranen brood Groenten (rauw, gegrild)

Fruit (banaan, aardbei, perzik) of fruitmoes ((light)confituur valt hier
niet onder)

Plantaardig beleg (bijv. hummus, paprikaspread, notenpasta)

Verse, onbewerkte kip en kalkoen (bijv. reepjes gebakken kalkoen,
sneetje gebakken kipfilet) (bewerkte vleeswaren zoals kippenwit vallen
hier niet onder)

Zonder saus

Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet.

* 8. Kan er bij de belegde broodjes of boterhammen (één van) volgende mogelijkheden verkregen worden? (meerdere antwoorden mogelijk)

Mijn onderneming biedt geen warme maaltijden aan. Mijn onderneming biedt warme maaltijden aan vanuit eigen beheer
(bijv. eigen keuken).

Mijn onderneming biedt warme maaltijden aan via een externe
leverancier  (bijv. lokale traiteur of catering).

* 9. Biedt uw onderneming warme maaltijden aan voor de eigen werknemers? Het gaat hier zowel over dagelijks aanbod, als occasioneel bij meetings.
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina 9

Toon pagina als
9. Biedt uw onderneming warme maaltijden aan voor de eigen werknemersdus niet voor externen, bezoekers? Het gaat hier zowel over
dagelijks aanbod, als occasioneel bij meetings. (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Mijn onderneming biedt warme maaltijden aan vanuit eigen beheer (bijv. eigen keuken).
of
9. Biedt uw onderneming warme maaltijden aan voor de eigen werknemersdus niet voor externen, bezoekers? Het gaat hier zowel over
dagelijks aanbod, als occasioneel bij meetings. (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Mijn onderneming biedt warme maaltijden aan via een externe leverancier  (bijv. lokale traiteur of catering)....
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Ik weet het niet.

* 10.Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen aangeboden?

 
Nooit

 
Eén keer
per week
of minder

 
Meer dan
één keer
per week,
maar niet
elke dag

 
Elke dag

Ik weet het
niet.

Aardappelen en puree van aardappelen

Rijst, pasta, couscous

Gefrituurde aardappelproducten (frieten, kroketten,…)

Vis (vet of mager)

Rood vlees (bijv. biefstuk, varkenslapje)

Wit vlees (gevogelte zoals kip, kalkoen)

Plantaardige vleesvervanger zoals: peulvruchten (bijv. kikkererwten, rode of witte bonen), tofu,
sojastukjes, …

Volwaardige groenteportie (of een ½ bord) bij de warme maaltijd

Vers fruit als dessert

* 11.Welke initiatieven neemt uw onderneming om gezonde voeding bij het personeel te stimuleren? Duidt NVT aan als uw onderneming bijv. geen
voedingsmiddelen aanbiedt of geen automaten of keuken ter beschikking heeft.

 
Ja

 
Neen NVT

De onderneming ontmoedigt de keuze voor minder gezonde voedingsmiddelen door deze duurder te
maken t.o.v. gezonde alternatieven.

De onderneming moedigt de keuze van gezonde voeding aan door gezonde opties goedkoper of gratis te
maken.

De onderneming neemt een beperking van minder gezonde voedingsmiddelen en dranken op in de
overeenkomst met uitbaters van de faciliteiten (bijv. automaten of keuken).

De onderneming neemt een bevordering van gezonde voeding op in de overeenkomst met uitbaters van de
faciliteiten (bijv. automaten of keuken).

Andere initiatieven, omschrijf: 

Ja, er is een gezond aanbod van dranken bij recepties, vergaderingen. Ja, er is een gezond aanbod van tussendoortjes bij recepties,
vergaderingen.

Ja, leidinggevenden (directie, kaderleden) worden gevraagd de
gezonde keuze te maken uit het aanwezige aanbod in de
onderneming.

Ja, leidinggevenden (directie, kaderleden) worden gevraagd een
gezonde lunch en gezonde tussendoortjes mee te brengen naar de
onderneming.

* 12.Neemt de onderneming een voorbeeldrol op naar de eigen werknemers rond gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Toon pagina als
14. Op welke manier wordt er in uw onderneming aan het personeel informatie gegeven over gezonde voeding? (meerdere antwoorden
zijn mogelijk)...

is gelijk aan Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen over gezonde voeding
en
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden
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Neen Andere manieren, omschrijf:

   

  
Ik weet het niet.

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bijv. arbeidsreglement of
huishoudelijk reglement, Vorming, Training en Opleiding-reglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bijv. jaaractieplan, globaal
preventieplan, Vorming, Training en Opleiding-plan)

Ja, mondelinge afspraken Neen

  
Ik weet het niet.

* 13.Beschikt uw onderneming over afspraken rond gezonde voeding op het werk? (zoals bijv. afspraken rond het voedings- en drankenaanbod tijdens
vergaderingen of tijdens feestmomenten op het werk, of ook bijv. een beleid i.v.m. het aanbieden van vers fruit op de werkvloer of het installeren van drinkfonteintjes) (meerdere
antwoorden mogelijk)

Via informeel overleg (bijv. praten met collega’s) Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of brochures

Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen over
gezonde voeding

Via intranet (digitaal platform) of andere communicatiekanalen (app,
sociale media, personeelskrantje, …)

Via een vergadering of bijeenkomst met personeel Via het toelichten van de specifieke afspraken omtrent voeding bij
indiensttreding.

Via professioneel advies door een arbeidsarts of -verpleegkundige of
ander deskundige (bijv. diëtist)

Gezonde voedingsproducten promoten in de eigen diensten (bijv.
voorkeur keuzes worden extra aangeduid, voedingswaarde wordt
vermeld, bordje of slogan bij de voorkeur keuze).

Er wordt geen informatie gegeven op het werk over gezonde voeding. Andere manieren, omschrijf:

   

  
Ik weet het niet.

* 14.Op welke manier wordt er in uw onderneming aan het personeel informatie gegeven over gezonde voeding? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)

Zowel arbeiders als bedienden Enkel arbeiders

Enkel bedienden

  
Ik weet het niet.

* 15.Wie krijgt een infosessie, workshops of opleiding over gezonde voeding?

Ja, er wordt intern advies voorzien door een arbeidsarts of -
verpleegkundige of andere deskundige (bijv. interne diëtist).

Ja, er wordt doorverwezen naar externe ondersteuning, gratis voor de
werknemer (bijv. arbeidsarts, externe preventieadviseur psychosociale
aspecten).

Ja, er wordt doorverwezen naar externe ondersteuning, met
gedeeltelijke financiële tegemoetkoming voor de werknemer (bijv. naar
diëtist).

Ja, er wordt doorverwezen naar externe ondersteuning, volledig voor
rekening van de werknemer (bijv. naar diëtist).

Neen

  

* 16.Is er ondersteuning voorzien voor werknemers met bijzondere noden gerelateerd aan voeding (bijv. diabetes, obesitas, overgewicht, …)?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina niet tonen als
17. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
17. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet.
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Ik weet het niet.

Interne deskundigen (bijv. een diëtist in dienst van IDPBW) Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Extern consultant (bijv. een diëtist, bedrijfscoach)

Mutualiteiten Gemeente/stad

Andere ondernemingen Met niemand

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 17.Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema gezonde voeding? (meerdere antwoorden mogelijk)

Informatiemateriaal aanreiken (pakketten, websites, brochures, …) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie.

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Infosessie, workshops en opleiding voor personeel Screening of bevraging van het huidig aanbod rond gezonde voeding

Begeleiden van onze onderneming bij het uitbouwen van een beleid
rond gezonde voeding

Totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 18.Waarvoor werkt uw onderneming samen rond het thema gezonde voeding met deze organisaties/personen? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)

Bewegingsbeleid
 
Een succesvol bewegingsbeleid bestaat uit een mix van acties die een samenhangend geheel vormen. Het uitrollen van een bewegingsbeleid doe je niet in een
twee drie. Het is een langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van losse acties rond beweging binnen de onderneming naar een
samenhangend beleid. 
 
Met het thema beweging bedoelen alle activiteiten waarbij energieverbruik en spierwerking nodig is. Beweging kan dus plaatsvinden binnen verschillende
contexten: als actief transport (bv. fietsen naar het werk), thuis (bv. tuinieren), op het werk (zowel tijdens de werkuren als tijdens de lunchpauze, bv.
lunchwandeling), en in de vrije tijd (bv. fietsuitstap). Beweging is dus ruimer dan sport.
 
De vragen binnen dit onderdeel werden opgemaakt vanuit het thema ‘beweging’, niet vanuit het concept ‘ergonomisch verantwoord werken’.

Ter beschikking stellen van sportmaterialen (bijv. pingpongtafel,
weerstandsbanden) of een fitnessruimte

Ter beschikking stellen van steps, fietsen of dienstfietsen

Voorzien van een fietsenstalling Voorzien van douches met kleedkamers

Aanbieden van de mogelijkheid tot een persoonlijke fitheidstesting of
initiatielessen

Organisatie/deelname aan lunch-wandelactiviteiten of wandelgroepen

Organiseren van korte bewegingssessies van een 10-tal minuten
(stretching, activerende bewegingstussendoortjes)

Signalisaties (bijv. stappenborden, wandel- en fietsroutes rondom
onderneming, …)

Gepersonaliseerd transportplan om fietsen en wandelen te promoten Aanmoedigen van trapgebruik (o.a. door toegankelijke trappen of het
aanduiden van de trap)

Geen van bovenstaande Andere, namelijk:

* 19.Welke faciliteiten en aanbod zet uw onderneming in om beweging bij het personeel te stimuleren? (meerdere antwoorden mogelijk)

Pagina 6 van 29



Ga naar pagina 17 als
19. Welke faciliteiten en aanbod zet uw onderneming in om beweging bij het personeel te stimuleren? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet.
Ga naar pagina 17 als

2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?
is niet gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden

Ga naar pagina 17 als
19. Welke faciliteiten en aanbod zet uw onderneming in om beweging bij het personeel te stimuleren? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Geen van bovenstaande
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Ik weet het niet.

Zowel arbeiders als bedienden Enkel arbeiders

Enkel bedienden

  
Ik weet het niet.

* 20.Wie kan gebruik maken van de faciliteiten en het aanbod om beweging bij het personeel te stimuleren?

Fietsvergoedingen (minder dan het maximaal vrijgestelde bedrag, nl. €
0,24/km, vergoeding voor enkele rit, vergoeding voor een begrensd
maandelijks bedrag, …)

Fietsvergoedingen (gelijk aan het maximaal vrijgestelde bedrag, nl. €
0,24/km)

Mobiliteitsbudget (Gedeeltelijke) terugbetaling fietsdeelsysteem (vb. Blue Bike, Villo,
Velo, fietsleasing, ...)

(Gedeeltelijke) terugbetaling abonnement openbaar vervoer Vergoeding voor verplaatsing te voet

Maatregelen om de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, fietsers en
voetgangers te bevorderen in de nabije ondernemingsomgeving (bijv.
stimuleren van openbaar vervoer bij bezoeken van klanten, aanwerven
van nieuwe medewerkers uit de buurt, bewuste ligging van
onderneming dichtbij station, …).

Gratis regenkledij of sportuitrusting

Korting in sportzaken (vb. bij aankoop sportmateriaal, ...) of sportcentra (Gedeeltelijke) terugbetaling inschrijvingsgeld beweeg- of
sportevenementen (bijv. Dwars door Brussel, …)

Geen van bovenstaande Andere, namelijk:

   

  
Ik weet het niet.

* 21.Welke van onderstaande maatregelen werden door uw onderneming genomen om beweging bij het personeel te stimuleren?
(meerdere antwoorden mogelijk) 

Ja, leidinggevenden (directie, kaderleden) worden gevraagd zelf
gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten om meer te bewegen,
in de onderneming.

Ja, leidinggevenden (directie, kaderleden) worden gevraagd zelf
voldoende te bewegen (bijv. komen met de fiets of te voet naar het
werk)

Neen Andere manieren, omschrijf:

   

  
Ik weet het niet.

* 22.Neemt de onderneming een voorbeeldrol op naar de eigen werknemers rond beweging? (meerdere antwoorden mogelijk)

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bijv. arbeidsreglement of
huishoudelijk reglement, Vorming, Training en Opleiding-reglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bijv. jaaractieplan, globaal
preventieplan, Vorming, Training en Opleiding-plan)

* 23.Beschikt uw onderneming over afspraken over beweging op het werk? Dit zijn bijv. afspraken die bewegen buiten de onderneming toelaat binnen de
werkuren, bewegingspauzes binnen de werkuren, het betalen van een fietsvergoeding, het aanbieden van een bedrijfsfiets. (meerdere antwoorden mogelijk)
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Toon pagina als
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden
en
24. Op welke manier wordt er binnen uw onderneming aan het personeel informatie gegeven over beweging? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen over beweging

 
 

Pagina 20

Ja, mondelinge afspraken Neen

  
Ik weet het niet.

Via informeel overleg (bijv. praten met collega’s) Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of brochures

Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen over
beweging

Via intranet (digitaal platform) of andere communicatiekanalen (app,
sociale media, personeelskrantje, …)

Via een vergadering of bijeenkomst met personeel Via het toelichten van de specifieke afspraken omtrent beweging bij
indiensttreding

Via professioneel advies door een arbeidsarts of -verpleegkundige of
ander deskundige (bijv. ergonoom, kinesist of ander gekwalificeerde
bewegingsdeskundige)

Er wordt geen informatie gegeven op het werk over beweging.

Andere manieren, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 24.Op welke manier wordt er binnen uw onderneming aan het personeel informatie gegeven over beweging? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)

Zowel arbeiders als bedienden Enkel arbeiders

Enkel bedienden

  
Ik weet het niet.

* 25.Wie krijgt een infosessie, workshops of opleiding over beweging?

Ja, er wordt intern advies voorzien door een arbeidsarts of -
verpleegkundige of andere deskundige (bijv. ergonoom, kinesist of
andere gekwalificeerde bewegingsdeskundige).

Ja, er wordt doorverwezen naar externe ondersteuning, gratis voor de
werknemer (bijv. arbeidsarts, externe preventieadviseur psychosociale
aspecten).

Ja, er wordt doorverwezen naar externe ondersteuning, met
gedeeltelijke financiële tegemoetkoming voor de werknemer (bijv.
ergonoom, kinesist of andere gekwalificeerde bewegingsdeskundige).

Ja, er wordt doorverwezen naar externe ondersteuning, volledig voor
rekening van de werknemer (bijv. ergonoom, kinesist of andere
gekwalificeerde bewegingsdeskundige).

Neen

  
Ik weet het niet.

* 26.Is er ondersteuning voorzien voor werknemers met bijzondere noden gerelateerd aan beweging (bijv. diabetes, nek- en rugklachten, obesitas)?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Interne deskundige (bijv. ergonoom, kinesist of andere gekwalificeerde
bewegingsdeskundige)

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Extern consultant (bijv. bewegingscoach, bedrijfscoach)

Mutualiteiten Gemeente/stad

Andere ondernemingen Met niemand

Andere, omschrijf:

 

* 27.Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema beweging? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina 21

Pagina niet tonen als
27. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema beweging? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Met niemand
of
27. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema beweging? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Ik weet het niet.

 
 

Pagina 22

Ga naar pagina 24 als
29. Welke faciliteiten en aanbod zet uw onderneming in om het lang stilzitten bij het personeel te beperken? (meerdere antwoorden
mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet.
Ga naar pagina 24 als

29. Welke faciliteiten en aanbod zet uw onderneming in om het lang stilzitten bij het personeel te beperken? (meerdere antwoorden
mogelijk)...

is gelijk aan Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet.

Informatiemateriaal aanreiken (pakketten, websites, brochures, …) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie.

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Infosessie, workshops en opleiding voor personeel Screening of bevraging van het huidig aanbod rond beweging

Begeleiden van onze onderneming bij het uitbouwen van een beleid
rond beweging

Totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 28.Waarvoor werkt uw onderneming samen rond het thema beweging met deze organisaties/personen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Beleid rond minder lang stilzitten (sedentair gedrag)
 
Zit- en stabureaus, software die je eraan herinnert om even recht te staan, een workshop over de bewegingsdriehoek, hoge tafels in de eetzaal voor een koffie
en gezellige babbel na de lunch, ... Het zijn mooie initiatieven om je medewerkers aan te zetten tot minder lang stilzitten. Toch vormen die activiteiten nog
geen samenhangend beleid rond minder lang stilzitten. Om tot een samenhangend en kwaliteitsvol beleid rond minder lang stilzitten te komen, organiseer je een
mix van acties volgens vier strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, zorg en begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen
stap voor stap evolueert van losse acties binnen de onderneming naar een samenhangend beleid.
 
Met lang stilzitten of sedentair gedrag bedoelen we alle activiteiten die uitgevoerd worden in een zittende of liggende houding buiten de slaaptijd én die
gekenmerkt worden door een laag energieverbruik, zoals televisie of dvd-kijken, computeren, zitten op het werk of in de auto.
Lang stilzitten en beweging worden beiden beïnvloed door andere factoren en zijn bijgevolg onafhankelijke gezondheidsthema’s. Dit betekent dat werknemers
die wel aan de beweegnorm voldoen, omdat ze bijvoorbeeld dagelijks naar het werk fietsen, maar verder vooral zittend de dag doorbrengen, toch een sedentaire
levensstijl kunnen hebben.
 
De vragen binnen dit onderdeel werden opgemaakt vanuit het thema ‘lang stilzitten’, niet vanuit het concept ‘ergonomisch verantwoord werken’. Minder lang
stilzitten op het werk vormt een facet van het concept ergonomisch verantwoord werken, maar covert niet het volledige concept.

Zit-stabureaus of ergonomische bureaus voor bureauwerk Sta-tafels voor vergaderingen

Sta-tafels voor de lunchpauze Printers op afstand

Mogelijkheid tot gebruik van draadloze telefoon of headset Vuilbakken gecentraliseerd i.p.v. aan elk bureau

Pauzesoftware (die de gebruiker waarschuwt als hij of zij te lang
achtereen of met een te hoge intensiteit aan het werk is op de
computer).

Geen van bovenstaande

Andere, namelijk:

 

  
Ik weet het niet.

* 29.Welke faciliteiten en aanbod zet uw onderneming in om het lang stilzitten bij het personeel te beperken? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Ga naar pagina 24 als
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is niet gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden

 
 

Pagina 23

Pagina 24

Pagina 25

Zowel arbeiders als bedienden Enkel arbeiders

Enkel bedienden

  
Ik weet het niet.

* 30.Wie kan gebruik maken van de faciliteiten en het aanbod om het lang stilzitten bij het personeel te beperken?

Flexibele werkroosters Variatie in taken

Mobiliteitsbudget (Gedeeltelijke) terugbetaling fietsdeelsysteem (vb. Blue Bike, Villo,
Velo, fietsleasing, ...)

Vergoeding voor verplaatsing te voet Maatregelen om de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, fietsers en
voetgangers te bevorderen in de nabije ondernemingsomgeving (bijv.
stimuleren van openbaar vervoer bij bezoeken van klanten, aanwerven
van nieuwe medewerkers uit de buurt, bewuste ligging van
onderneming dichtbij station).

Geen van bovenstaande Andere, namelijk:

   

  
Ik weet het niet.

* 31.Welke van onderstaande maatregelen werden door uw onderneming genomen, om lang stilzitten bij het personeel te beperken?
(meerdere antwoorden mogelijk) 

Ja, leidinggevenden (directie, kaderleden) worden gevraagd zelf
gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten om minder lang stil te
zitten, in de onderneming.

Ja, leidinggevenden (directie, kaderleden) worden gevraagd zelf het
zitten te onderbreken of meer recht te staan tijdens vergaderingen, hun
werkdag, hun lunch, ….

Neen Andere manieren, omschrijf:

   

  
Ik weet het niet.

* 32.Neemt de onderneming een voorbeeldrol op naar de eigen werknemers rond minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden mogelijk)

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bijv. arbeidsreglement of
huishoudelijk reglement, Vorming, Training en Opleiding-reglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bijv. jaaractieplan, globaal
preventieplan, Vorming, Training en Opleiding-plan)

Ja, mondelinge afspraken Neen

  
Ik weet het niet.

* 33.Beschikt uw onderneming over afspraken over minder lang stilzitten op het werk? Dit betreft het aanmoedigen om het lang stilzitten op regelmatige
tijdstippen te onderbreken tijdens het werk of vergaderingen. Dit zijn bijv. afspraken rond stapauzes.  (meerdere antwoorden mogelijk)

Via informeel overleg (bijv. praten met collega’s) Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of brochures

Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen over
minder lang stilzitten

Via intranet (digitaal platform) of andere communicatiekanalen (app,
sociale media, personeelskrantje, …)

Via een vergadering of bijeenkomst met personeel Via het toelichten van de specifieke afspraken omtrent minder lang
stilzitten bij indiensttreding

Via professioneel advies door een arbeidsarts of -verpleegkundige of
ander deskundige (bijv. ergonoom, kinesist of ander gekwalificeerde
bewegingsdeskundige)

Er wordt geen informatie gegeven op het werk over beweging.

* 34.Op welke manier wordt er in uw onderneming aan het personeel informatie gegeven over minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)
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Pagina 26

Toon pagina als
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden
en
34. Op welke manier wordt er in uw onderneming aan het personeel informatie gegeven over minder lang stilzitten? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen over minder lang stilzitten

 
 

Pagina 27

Pagina 28

Pagina niet tonen als
37. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand
of
37. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet.

 
 

Andere manieren, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

Zowel arbeiders als bedienden Enkel arbeiders

Enkel bedienden

  
Ik weet het niet.

* 35.Wie krijgt een infosessie, workshops of opleiding over minder lang stilzitten?

Ja, er wordt intern advies voorzien door een arbeidsarts of -
verpleegkundige of andere deskundige (bijv. ergonoom, kinesist of
andere gekwalificeerde bewegingsdeskundige).

Ja, er wordt doorverwezen naar externe ondersteuning, gratis voor de
werknemer (bijv. arbeidsarts, externe preventieadviseur psychosociale
aspecten).

Ja, er wordt doorverwezen naar externe ondersteuning, met
gedeeltelijke financiële tegemoetkoming voor de werknemer (bijv.
ergonoom, kinesist of andere gekwalificeerde bewegingsdeskundige).

Ja, er wordt doorverwezen naar externe ondersteuning, volledig voor
rekening van de werknemer (bijv. ergonoom, kinesist of andere
gekwalificeerde bewegingsdeskundige).

Neen

  
Ik weet het niet.

* 36.Is er ondersteuning voorzien voor werknemers met bijzondere noden gerelateerd aan lang stilzitten (bijv. diabetes, nek- en rugklachten,
obesitas)? (meerdere antwoorden mogelijk)

Interne deskundige (bijv. ergonoom, kinesist of andere gekwalificeerde
bewegingsdeskundige)

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Extern consultant (bijv. bewegingscoach, bedrijfscoach)

Mutualiteiten Gemeente/stad

Andere ondernemingen Met niemand

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 37.Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden mogelijk)

* 38.Waarvoor werkt uw onderneming samen rond het thema minder lang stilzitten met deze organisaties/personen? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)
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Ga naar pagina 33 als
39. Beschikt uw onderneming over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondelinge afspraken over roken op het werk?
(meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Neen
of
39. Beschikt uw onderneming over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondelinge afspraken over roken op het werk?
(meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet.

 
 

Pagina 30

Pagina 31

Informatiemateriaal aanreiken (pakketten, websites, brochures, …) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie.

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Infosessie, workshops en opleiding voor personeel Screening of bevraging van het huidig aanbod rond beweging

Begeleiden van onze onderneming bij het uitbouwen van een beleid
rond beweging

Totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

Rookbeleid
 
Meer productiviteit? Vitaliteit omhoog? Ziekteverzuim omlaag? Langer doorwerken in een aangename werksfeer?  
Dit zijn slechts enkele voordelen van een gezondheidsbeleid op het werk, in het bijzonder van een integraal rookbeleid.  
Een succesvol rookbeleid bestaat uit een mix van acties die een samenhangend geheel vormen. Het uitrollen van een rookbeleid doe je niet in een twee drie.
Het is een langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van losse acties rond tabak binnen de onderneming naar een samenhangend beleid. 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bijv. arbeidsreglement of
huishoudelijk reglement, Vorming, Training en Opleiding-reglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bijv. jaaractieplan, globaal
preventieplan, Vorming, Training en Opleiding-plan)

Ja, mondelinge afspraken Neen

  
Ik weet het niet.

* 39.Beschikt uw onderneming over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondelinge afspraken over roken op het werk?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Ja Neen, nog niet opgenomen

Neen, omdat we de wetgeving hierrond onvoldoende kennen Neen, zullen we ook niet doen.

  
Ik weet het niet.

* 40.Is de e-sigaret opgenomen in dit reglement, dit plan of deze afspraken?

Roken kan buiten overal op het bedrijfsterrein. Roken kan buiten in een aangeduide rookzone.

Roken kan binnen enkel in een afzonderlijke rookkamer. Roken is nergens op het bedrijfsterrein toegelaten.

  
Ik weet het niet.

* 41.Wat stelt het schriftelijke reglement of wat stellen de mondelinge of impliciete afspraken over roken op het werk? (meerdere antwoorden
zijn mogelijk)

Ja Neen

  
Ik weet het niet.

* 42.Worden de regels of afspraken rond roken op het werk actief gecommuniceerd naar het personeel?
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Pagina 32

Toon pagina als
44.1. Leidinggevenden

kleiner dan Nooit
of
44.2. Arbeiders

kleiner dan Nooit
of
44.3. Bedienden

kleiner dan Nooit

 
 

Pagina 33

Pagina 34

Toon pagina als

Ja, wij treden op conform de bepalingen in het schriftelijk reglement (bijv. arbeidsreglement of huishoudelijk
reglement).

Neen, maar wij zullen gepast
reageren.

Neen, wij treden niet op.

  
Ik weet het niet.

* 43.Zijn er concrete sancties voorzien voor personeelsleden die het reglement of de afspraken over roken op het werk overtreden?

* 44.Kunt u – globaal genomen - aangeven hoe frequent het reglement/de afspraken over roken op het werk worden overtreden?  
Kies voor NVT indien geen arbeiders/bedienden in uw onderneming werkzaam zijn.

 
Vaak

 
Soms

 
Zelden

 
Nooit

 
Roken
niet

NVT/Ik
weet het
niet

Leidinggevenden

Arbeiders

Bedienden

* 45.Wordt, indien het reglement/de afspraken over roken op het werk worden overtreden, het betrokken personeelslid hierop
aangesproken?  Kies voor NVT indien geen arbeiders/bedienden in uw onderneming werkzaam zijn.

 
Steeds
aangesproken

 
Soms
aangesproken

 
Zelden of
nooit
aangesproken

NVT / Ik
weet het
niet.

Leidinggevenden (directie, kaderleden)

Arbeiders

Bedienden

Via informeel overleg (bijv. praten met collega’s) Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of brochures

Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen over
roken en stoppen met roken

Via intranet (digitaal platform) of ander communicatiekanalen (app,
sociale media, personeelskrantje, …)

Via een vergadering of bijeenkomst met personeel Via het toelichten van de specifieke afspraken omtrent roken bij
indiensttreding.

Via professioneel advies door een arbeidsarts of -verpleegkundige of
ander deskundige (bijv. tabakoloog)

Er wordt geen informatie gegeven op het werk over roken en stoppen
met roken.

Andere manieren, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 46.Op welke manier wordt er op uw onderneming informatie gegeven over roken en stoppen met roken? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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46. Op welke manier wordt er op uw onderneming informatie gegeven over roken en stoppen met roken? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)...

is gelijk aan Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen over roken en stoppen met roken
en
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden

 
 

Pagina 35

Pagina 36

Pagina niet tonen als
49. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema roken? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Met niemand
of
49. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema roken? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Ik weet het niet.

 
 

Zowel arbeiders als bedienden Enkel arbeiders

Enkel bedienden

  
Ik weet het niet.

* 47.Wie krijgt een infosessie, workshops of opleiding over roken en stoppen met roken?

Ja, bij de werkgever of leidinggevenden (directie, kaderleden) Ja, bij een interne hulpverlener (bijv. een arbeidsarts, een
arbeidsverpleegkundige, vertrouwenspersoon of een tabakoloog).

Ja, er wordt doorverwezen naar een externe hulpverlener, gratis voor
de werknemer (bijv. arbeidsarts, externe preventieadviseur
psychosociale aspecten).

Ja, er wordt doorwezen naar een externe hulpverlener, met
gedeeltelijke financiële tegemoetkoming voor de werknemer (bijv.
tabakoloog).

Ja, er wordt doorverwezen naar een externe hulpverlener, volledig
voor rekening van de werknemer (bijv. tabakoloog).

Ja, de onderneming voorziet een financiële tegemoetkoming voor
rookstopmedicijnen.

Neen

  
Ik weet het niet.

* 48.Kan een personeelslid van uw onderneming bij iemand terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij het stoppen met roken?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Interne deskundige (bijv. tabakoloog in dienst van de interne dienst) Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Extern consultant (bijv. tabakoloog, bedrijfscoach)

Mutualiteiten Gemeente/stad

Preventiewerkers (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)) Preventiewerkers ((inter)gemeentelijke, lokale)

Andere ondernemingen Met niemand

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 49.Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema roken? (meerdere antwoorden mogelijk)

Informatiemateriaal aanreiken (pakketten, websites, brochures, …) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie.

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Infosessie, workshops en opleiding voor personeel Screening of bevraging van het huidig aanbod rond roken en stoppen
met roken

Begeleiden van onze onderneming bij het uitbouwen van een beleid
rond roken

Totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere, omschrijf:

* 50.Waarvoor werkt uw onderneming samen rond het thema roken met deze organisaties/personen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Ga naar pagina 41 als
51. Beschikt uw onderneming over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondelinge afspraken over werkgerelateerd
alcoholgebruikzowel alcoholgebruik op het werk, als de gevolgen op de werkvloer van alcoholgebruik buiten het werk? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Neen
of
51. Beschikt uw onderneming over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondelinge afspraken over werkgerelateerd
alcoholgebruikzowel alcoholgebruik op het werk, als de gevolgen op de werkvloer van alcoholgebruik buiten het werk? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet.

 
 

Pagina 38

Pagina 39

 

  
Ik weet het niet.

Alcoholbeleid
 
Met een alcoholbeleid kan een onderneming functioneringsproblemen ten gevolge van alcoholgebruik van personeelsleden voorkomen of vroegtijdig opsporen
en aanpakken. Een preventief alcoholbeleid draagt onder meer bij tot minder veiligheidsrisico's, fouten en arbeidsongevallen, tot minder (ziekte)verzuim, en tot
gezondere werknemers.
 
Een alcoholbeleid gaat over werkgerelateerd alcoholgebruik. Het beleid richt zich dus zowel tot alcoholgebruik op het werk, als tot de gevolgen op de werkvloer
van alcoholgebruik buiten het werk.
 
Een alcoholbeleid maakt best uit van een integraal alcohol- en ander drugbeleid. Met ‘andere drugs’ worden illegale drugs (bijv. cannabis, cocaïne) en
psychofarmaca (bv. slaap- en kalmeermiddelen) bedoeld (zie verder in de vragenlijst).

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bijv. arbeidsreglement of
huishoudelijk reglement, Vorming, Training en Opleiding-reglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bijv. jaaractieplan, globaal
preventieplan, Vorming, Training en Opleiding-plan)

Ja, mondelinge afspraken Neen

  
Ik weet het niet.

* 51.Beschikt uw onderneming over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondelinge afspraken over werkgerelateerd
alcoholgebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)

Het onder invloed zijn van alcoholgebruik bij aankomst op de
onderneming en tijdens de diensturen is steeds verboden.

Het gebruik van alcohol is enkel toegelaten bij de lunch in het
bedrijfsrestaurant of tijdens zakenlunches met klanten/externe
partners.

Het gebruik van alcohol is toegelaten tijdens wel omschreven
aangelegenheden (bijv. op pensioenstelling, tijdens een bedrijfsfeest).

Het gebruik van alcohol op het werk is nooit toegelaten.

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 52.Wat stelt het schriftelijke reglement of plan of wat stellen de mondelinge of impliciete afspraken over werkgerelateerd
alcoholgebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja Neen

  
Ik weet het niet.

* 53.Worden de regels of afspraken rond werkgerelateerd alcholgebruik actief gecommuniceerd naar het personeel?

Ja, wij treden op conform de bepalingen in het schriftelijk reglement (bijv. arbeidsreglement of huishoudelijk Neen, maar wij zullen gepast

* 54.Zijn er concrete sancties voorzien voor personeelsleden die het reglement of de afspraken over werkgerelateerd alcoholgebruik
overtreden?
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Toon pagina als
55.1. Leidinggevenden

kleiner dan Nooit
of
55.2. Arbeiders

kleiner dan Nooit
of
55.3. Bedienden

kleiner dan Nooit

 
 

Pagina 41

reglement). reageren.

Neen, wij treden niet op.

  
Ik weet het niet.

* 55.Kunt u – globaal genomen - aangeven hoe frequent het reglement/de afspraken over werkgerelateerd alcoholgebruik worden
overtreden?  
Kies voor NVT indien geen arbeiders/bedienden in uw onderneming werkzaam zijn.

 
Vaak

 
Soms

 
Zelden

 
Nooit

NVT/Ik
weet het
niet.

Leidinggevenden

Arbeiders

Bedienden

* 56.Wordt, indien het reglement/de afspraken over werkgerelateerd alcoholgebruik worden overtreden, het betrokken personeelslid
hierop aangesproken?  Kies voor NVT indien geen arbeiders/bedienden in uw onderneming werkzaam zijn.

 
Steeds
aangesproken

 
Soms
aangesproken

 
Zelden of
nooit
aangesproken

NVT / Ik
weet het
niet.

Leidinggevenden (directie, kaderleden)

Arbeiders

Bedienden

Ja, wij hebben formeel vastgelegde procedures (arbeidsreglement
en/of ander reglement) voor functioneringsproblemen als gevolg van
een acuut probleem van dronkenschap (bijv. personeelslid niet laten
werken als hij onder invloed is).

Ja, wij hebben formeel vastgelegde procedures (arbeidsreglement
en/of ander reglement) voor functioneringsproblemen als gevolg van
een chronisch alcoholprobleem (bijv. intense functioneringsopvolging
en mogelijke sancties).

Neen, wij hebben geen vastgelegde procedures maar treden wel op bij
functioneringsproblemen als gevolg van een acuut probleem van
dronkenschap (bijv. personeelslid niet laten werken als hij onder
invloed is).

Neen, wij hebben geen vastgelegde procedures maar treden wel op bij
functioneringsproblemen als gevolg van een chronisch
alcoholprobleem (bijv. intense functioneringsopvolging en mogelijke
sancties).

Neen, wij treden niet op bij functioneringsproblemen als gevolg van
alcoholgebruik.

  
Ik weet het niet.

* 57.Zijn er in uw onderneming procedures voorzien voor het optreden bij volgende problemen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Via informeel overleg (bijv. praten met collega’s) Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of brochures

Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen met
betrekking tot werkgerelateerd alcoholgebruik

Via intranet (digitaal platform) of ander communicatiekanalen (app,
sociale media, personeelskrantje, …)

* 58.Op welke manier wordt er op uw onderneming informatie gegeven aan het personeel over (preventie van) werkgerelateerd
alcoholgebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina 42

Toon pagina als
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden
en
58. Op welke manier wordt er op uw onderneming informatie gegeven aan het personeel over (preventie van) werkgerelateerd
alcoholgebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen met betrekking tot werkgerelateerd
alcoholgebruik...

 
 

Pagina 43

Pagina 44

Pagina niet tonen als
61. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema alcohol? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Met niemand
of
61. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema alcohol? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Ik weet het niet.

Via een vergadering of bijeenkomst met personeel Via het toelichten van de specifieke bepalingen omtrent
werkgerelateerd alcoholgebruik bij indiensttreding.

Via professioneel advies door een arbeidsarts of -verpleegkundige of
ander deskundige (bijv. psycholoog, vertrouwenspersoon, …).

Er wordt geen informatie op het werk gegeven over (preventie van)
werkgerelateerd alcoholgebruik.

Andere manieren, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

Zowel arbeiders als bedienden Enkel arbeiders

Enkel bedienden

  
Ik weet het niet.

* 59.Wie krijgt een infosessie, workshops of opleiding over (preventie van) werkgerelateerd alcoholgebruik?

Ja, bij de werkgever of leidinggevenden (directie, kaderleden) Ja, bij een interne hulpverlener (bijv. een arbeidsarts, een
arbeidsverpleegkundige, vertrouwenspersoon)

Ja, er wordt doorverwezen naar een externe hulpverlener, gratis voor
de werknemer (bijv. arbeidsarts, externe preventieadviseur
psychosociale aspecten).

Ja, er wordt doorwezen naar een externe hulpverlener, met
gedeeltelijke financiële tegemoetkoming voor de werknemer (bijv.
psycholoog).

Ja, er wordt doorverwezen naar een externe hulpverlener, volledig
voor rekening van de werknemer (bijv. psycholoog).

Neen

  
Ik weet het niet.

* 60.Kan een personeelslid van uw onderneming bij iemand terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij alcoholproblemen? (meerdere
antwoorden zijn mogelijk)

Interne deskundige (bijv. psycholoog in dienst van interne dienst) Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Preventiewerkers (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg) Preventiewerkers (Intergemeentelijke, lokale)

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Externe Consultant (bijv. psycholoog, bedrijfscoach)

Mutualiteiten Gemeente/stad

Andere ondernemingen Met niemand

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 61.Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema alcohol? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina 45

Ga naar pagina 48 als
63. Beschikt uw onderneming over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondelinge afspraken over werkgerelateerdzowel
illegaal druggebruik op het werk, als de gevolgen op de werkvloer van illegaal druggebruik buiten het werk illegaal druggebruik? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Neen
of
63. Beschikt uw onderneming over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondelinge afspraken over werkgerelateerdzowel
illegaal druggebruik op het werk, als de gevolgen op de werkvloer van illegaal druggebruik buiten het werk illegaal druggebruik? (meerdere
antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet.

 
 

Pagina 46

Informatiemateriaal aanreiken (pakketten, websites, brochures, …) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie.

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Infosessie, workshops en opleiding voor personeel Screening of bevraging van het huidig aanbod rond werkgerelateerd
alcoholgebruik

Begeleiden van onze onderneming bij het uitbouwen van een beleid
rond werkgerelateerd alcoholgebruik

Totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 62.Waarvoor werkt uw onderneming samen rond het thema alcohol met deze organisaties/personen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Drugbeleid
 
Met een drugbeleid kan een onderneming functioneringsproblemen ten gevolge van illegaal druggebruik van werknemers voorkomen of vroegtijdig opsporen en
aanpakken. Een preventief drugbeleid draagt onder meer bij tot minder veiligheidsrisico's, fouten en arbeidsongevallen, tot minder (ziekte)verzuim, en tot
gezondere werknemers.
 
Een beleid over illegale drugs gaat over werkgerelateerd druggebruik. Het beleid richt zich dus zowel tot illegaal druggebruik op het werk, als tot de gevolgen op
de werkvloer van illegaal druggebruik buiten het werk.
 
Een illegaal drugbeleid maakt best uit van een integraal alcohol- en ander drugbeleid. Met ‘andere drugs’ worden illegale drugs (bijv. cannabis, cocaïne) en
psychofarmaca (bv. slaap- en kalmeermiddelen) bedoeld. In onderstaande vragen gaat het enkel over een beleid inzake illegale drugs.

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bijv. arbeidsreglement of
huishoudelijk reglement, Vorming, Training en Opleiding-reglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bijv. jaaractieplan, globaal
preventieplan, Vorming, Training en Opleiding-plan)

Ja, mondelinge afspraken Neen

  
Ik weet het niet.

* 63.Beschikt uw onderneming over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondelinge afspraken over werkgerelateerd illegaal
druggebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)

Ja Neen

  
Ik weet het niet.

* 64.Worden de regels of afspraken rond werkgerelateerd illegaal druggebruik actief gecommuniceerd naar het personeel?

Ja, wij treden op conform de bepalingen in het schriftelijk reglement (bijv. arbeidsreglement of huishoudelijk
reglement).

Neen, maar wij zullen gepast
reageren.

Neen, wij treden niet op.

  

* 65.Zijn er concrete sancties voorzien voor personeelsleden die het reglement of de afspraken over werkgerelateerd illegaal
druggebruik overtreden?
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Pagina 47

Toon pagina als
66.1. Leidinggevenden

kleiner dan Nooit
of
66.2. Arbeiders

kleiner dan Nooit
of
66.3. Bedienden

kleiner dan Nooit

 
 

Pagina 48

Ik weet het niet.

* 66.Kunt u – globaal genomen - aangeven hoe frequent het reglement/de afspraken over werkgerelateerd illegaal druggebruik worden
overtreden?  
Kies voor NVT indien geen arbeiders/bedienden in uw onderneming werkzaam zijn.

 
Vaak

 
Soms

 
Zelden

 
Nooit

NVT/Ik
weet het
niet.

Leidinggevenden

Arbeiders

Bedienden

* 67.Wordt, indien het reglement/de afspraken over werkgerelateerd illegaal druggebruik worden overtreden, het betrokken
personeelslid hierop aangesproken?  Kies voor NVT indien geen arbeiders/bedienden in uw onderneming werkzaam zijn.

 
Steeds
aangesproken

 
Soms
aangesproken

 
Zelden of
nooit
aangesproken

NVT / Ik
weet het
niet.

Leidinggevenden (directie, kaderleden)

Arbeiders

Bedienden

Ja, wij hebben formeel vastgelegde procedures (arbeidsreglement
en/of ander reglement) voor functioneringsproblemen als gevolg van
een acuut probleem van illegale drugs (bijv. personeelslid niet laten
werken als hij onder invloed is).

Ja, wij hebben formeel vastgelegde procedures (arbeidsreglement
en/of ander reglement) voor functioneringsproblemen als gevolg van
een chronisch illegaal drugprobleem (bijv. intense opvolging van
functioneren en mogelijke sancties).

Neen, wij hebben geen vastgelegde procedures maar treden wel op bij
functioneringsproblemen als gevolg van een acuut probleem van
illegale drugs (bijv. personeelslid niet laten werken als hij onder invloed
is).

Neen, wij hebben geen vastgelegde procedures maar treden wel op bij
functioneringsproblemen als gevolg van een chronisch illegaal
drugprobleem (bijv. intense opvolging van functioneren en mogelijke
sancties).

Neen, wij treden niet op bij functioneringsproblemen als gevolg van
illegaal druggebruik.

  
Ik weet het niet.

* 68.Zijn er in uw onderneming procedures voorzien voor het optreden bij volgende problemen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Via informeel overleg (bijv. praten met collega’s) Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of brochures

Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen met
betrekking tot werkgerelateerd illegaal druggebruik

Via intranet (digitaal platform) of ander communicatiekanalen (app,
sociale media, personeelskrantje, …)

Via een vergadering of bijeenkomst met personeel Via het toelichten van de specifieke bepalingen omtrent
werkgerelateerd illegaal druggebruik bij indiensttreding.

Via professioneel advies door een arbeidsarts of -verpleegkundige of Er wordt geen informatie gegeven op het werk over werkgerelateerd

* 69.Op welke manier wordt er op uw onderneming informatie gegeven aan het personeel over (preventie van) werkgerelateerd illegaal
druggebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
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Pagina 49

Toon pagina als
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden
en
69. Op welke manier wordt er op uw onderneming informatie gegeven aan het personeel over (preventie van) werkgerelateerd illegaal
druggebruik? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)...

is gelijk aan Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen met betrekking tot werkgerelateerd illegaal
druggebruik...

 
 

Pagina 50

Pagina 51

Pagina niet tonen als
72. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema illegale drugs? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Met niemand
of
72. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema illegale drugs? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Ik weet het niet.

 
 

ander deskundige (bijv. psycholoog, vertrouwenspersoon, …). illegaal druggebruik.

Andere manieren, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

Zowel arbeiders als bedienden Enkel arbeiders

Enkel bedienden

  
Ik weet het niet.

* 70.Wie krijgt een infosessie, workshops of opleiding over (preventie van) werkgerelateerd illegaal druggebruik?

Ja, bij de werkgever of leidinggevenden (directie, kaderleden) Ja, bij een interne hulpverlener (bijv. een arbeidsarts, een
arbeidsverpleegkundige, vertrouwenspersoon)

Ja, er wordt doorverwezen naar een externe hulpverlener, gratis voor
de werknemer (bijv. arbeidsarts, externe preventieadviseur
psychosociale aspecten).

Ja, er wordt doorwezen naar een externe hulpverlener, met
gedeeltelijke financiële tegemoetkoming voor de werknemer (bijv.
psycholoog).

Ja, er wordt doorverwezen naar een externe hulpverlener, volledig
voor rekening van de werknemer (bijv. psycholoog).

Neen

  
Ik weet het niet.

* 71.Kan een personeelslid van uw onderneming bij iemand terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij illegale drugproblemen?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Interne deskundige (bijv. psycholoog in dienst van interne dienst) Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Preventiewerkers (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg) Preventiewerkers (Intergemeentelijke, lokale)

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Externe Consultant (bijv. psycholoog, bedrijfscoach)

Mutualiteiten Gemeente/stad

Andere ondernemingen Met niemand

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 72.Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema illegale drugs? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Informatiemateriaal aanreiken (pakketten, websites, brochures, …) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie.

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Infosessie, workshops en opleiding voor personeel Screening of bevraging van het huidig aanbod rond werkgerelateerd
alcoholgebruik

Begeleiden van onze onderneming bij het uitbouwen van een beleid
rond werkgerelateerd alcoholgebruik

Totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 73.Waarvoor werkt uw onderneming samen rond het thema illegale drugs met deze organisaties/personen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht
 
Een beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht voorziet in een combinatie van initiatieven, maatregelen en acties die samen zorgen voor een (meer)
kwaliteitsvolle werkomgeving. Versterken van een brede waaier van vaardigheden die het mentaal welbevinden en de veerkracht van werknemers kunnen
verhogen, is hier één van. Daarnaast is het verhogen van de betrokkenheid van alle actoren in een onderneming, van belang. Tot slot spelen ook een positief
ondernemingsklimaat en een stimulerende ondernemingscultuur (die inzet op de binding tussen werknemers, middenmanagement en leidinggevenden, en op
participatie en betrokkenheid) een rol.
 
Mentaal welbevinden of ‘goed in je vel zitten’ geeft weer hoe een werknemer zijn of haar geestelijke gezondheid beleeft. Werknemers die goed in hun vel zitten,
hebben een hoge zelfwaardering en slagen er beter in om hun vaardigheden en talenten in te zetten. Zij kunnen beter omgaan met stress en ervaren doorgaans
meer controle over hun eigen leven en over hun job. Werknemers met een hoger mentaal welbevinden zijn meestal productiever en leveren werk van betere
kwaliteit.
                          
Veerkracht draagt in belangrijke mate bij tot meer mentaal welbevinden. Het is het vermogen je aan te passen aan stress of tegenslag en daar misschien zelfs
sterker uit te komen.
 
PAS OP! De vragen hebben geen betrekking op psychosociale risico’s of welzijnsindicatoren op het werk zoals pesten, burn-out,  geweld of seksueel
overschrijdend gedrag (federale welzijnswetgeving).

Werknemers worden gestimuleerd hun talenten of competenties te
ontwikkelen door het volgen van (interne of externe) opleidingen.

Werknemers worden gecoacht in het geven van (positieve) feedback.

Elke werknemer heeft een duidelijke rol- en functieomschrijving. Nieuwe werknemers krijgen specifieke coaching of begeleiding.

Er bestaat een onthaalsysteem voor nieuwe werknemers. De werknemers krijgen inspraak over verschillende aspecten van de
onderneming (bijv. werknemers krijgen zeggenschap over de
organisatie van het eigen werk (job crafting), werknemers worden
betrokken in het nemen van beslissingen en het oplossen van
problemen).

Geen van bovenstaande Andere, omschrijf:

   

  
Ik weet het niet.

* 74.Hoe ondersteunt uw onderneming de individuele werknemer bij het bevorderen van mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere
antwoorden mogelijk)

Er wordt voorzien in de assessment van veerkracht van de
werknemers; er gebeurt een analyse van het mentaal kapitaal.

(Slecht-functionerende) werkprocessen worden gereorganiseerd of
geoptimaliseerd; samenwerkingsprocessen in teams worden
opgevolgd en gecoacht (via bijv. intervisie of teamcoaching).

Er is een talent- of competentiegericht beleid. De onderneming stimuleert of versterkt sociale steun tussen
werknemers (bijv. door te werken met een online sociaal platform, of
door het opzetten van een buddysysteem).

De onderneming bevordert de balans werk-privé (door bijv. een
aanbod kinderopvang, flexibele of glijdende werkuren, mogelijkheid tot
thuiswerken).

Er worden maatregelen op maat voorzien om werknemers met
bijzondere noden zo goed mogelijk te laten participeren op de
werkvloer.

Middenmanagement / teamleiders en bedrijfsleiders worden
(bijkomend) getraind in positief leiderschap en management.

Leidinggevenden (CEO of manager, directie, kaderleden) worden
gestimuleerd om te participeren aan sociale activiteiten georganiseerd
door / vanuit de onderneming.

Werknemers (ander personeel) worden gestimuleerd om te
participeren aan sociale activiteiten georganiseerd door / vanuit de
onderneming.

De werknemers kennen de vertrouwenspersoon in de onderneming.

* 75.Wat doet uw onderneming op organisatieniveau om het mentaal welbevinden bij werknemers te bevorderen? (meerdere antwoorden
mogelijk)
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Pagina 53

Ga naar pagina 55 als
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is niet gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden
Ga naar pagina 55 als

76. Tot welke voorzieningen hebben de werknemers toegang, in functie van mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden
mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet.
Ga naar pagina 55 als

76. Tot welke voorzieningen hebben de werknemers toegang, in functie van mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden
mogelijk)...

is gelijk aan Geen van bovenstaande

 
 

Pagina 54

Pagina 55

Pagina 56

Pagina niet tonen als
78. Beschikt uw onderneming over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondeling afspraken over mentaal welbevinden en
veerkracht op het werk? ? Afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over online en / of telefonische beschikbaarheid buiten de
werkuren. (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Neen
of
78. Beschikt uw onderneming over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondeling afspraken over mentaal welbevinden en
veerkracht op het werk? ? Afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over online en / of telefonische beschikbaarheid buiten de
werkuren. (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet.

 
 

Geen van bovenstaande Andere, omschrijf:

   

  
Ik weet het niet.

Aangename en verzorgde bureaus of werkruimtes Aangename en verzorgde ruimtes voor (lunch)pauzes

Groen of planten in de werkomgeving; tuin of terras Ontspanningsruimte

Stille ruimte om te ontspannen Ruimte om in stilte te kunnen werken

Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet.

* 76.Tot welke voorzieningen hebben de werknemers toegang, in functie van mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Zowel arbeiders als bedienden Enkel arbeiders

Enkel bedienden

  
Ik weet het niet.

* 77.Voor wie zijn deze voorzieningen, ter bevordering van mentaal welbevinden en veerkracht, toegankelijk?

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bijv. arbeidsreglement of
huishoudelijk reglement, Vorming, Training en Opleiding-reglement)

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bijv. jaaractieplan, globaal
preventieplan, Vorming, Training en Opleiding-plan)

Ja, mondelinge afspraken Neen

  
Ik weet het niet.

* 78.Beschikt uw onderneming over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondeling afspraken over mentaal welbevinden en
veerkracht op het werk? ? Afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over online en / of telefonische beschikbaarheid buiten de werkuren. (meerdere antwoorden mogelijk)

* 79.Worden de regels of afspraken rond mentaal welbevinden en veerkracht actief gecommuniceerd naar het personeel?
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Pagina 57

Pagina 58

Toon pagina als
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden
en
80. Op welke manier wordt er op uw onderneming aan het personeel informatie gegeven over mentaal welbevinden en veerkracht?
(meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen over mentaal welbevinden en veerkracht

 
 

Pagina 59

Ja Neen

  
Ik weet het niet.

Via informeel overleg (bijv. praten met collega’s) Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of brochures

Via het organiseren van infosessies, workshops, opleidingen over
mentaal welbevinden en veerkracht

Via intranet (digitaal platform) of ander communicatiekanalen (app,
sociale media, personeelskrantje, …)

Via een vergadering of bijeenkomst met personeel Via het toelichten van de specifieke afspraken omtrent mentaal
welbevinden en veerkracht bij indiensttreding

Via professioneel advies door een arbeidsarts of -verpleegkundige of
ander deskundige (bijv. psycholoog, vertrouwenspersoon, …)

Er wordt geen informatie gegeven op het werk over mentaal
welbevinden en veerkracht.

Andere manieren, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 80.Op welke manier wordt er op uw onderneming aan het personeel informatie gegeven over mentaal welbevinden en veerkracht?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Zowel arbeiders als bedienden Enkel arbeiders

Enkel bedienden

  
Ik weet het niet.

* 81.Wie krijgt een infosessie, workshops of opleiding over mentaal welbevinden en veerkracht?

Ja, bij de werkgever of leidinggevenden (directie, kaderleden) Ja, bij een interne hulpverlener (bijv. een arbeidsarts, een
arbeidsverpleegkundige, vertrouwenspersoon of een medewerker
sociale dienst)

Ja, er wordt doorverwezen naar een externe hulpverlener, gratis voor
de werknemer (bijv. arbeidsarts, externe preventieadviseur
psychosociale aspecten).

Ja, er wordt doorwezen naar een externe hulpverlener, met
gedeeltelijke financiële tegemoetkoming voor de werknemer (bijv.
psycholoog).

Ja, er wordt doorverwezen naar een externe hulpverlener, volledig
voor rekening van de werknemer (bijv. psycholoog).

Neen

  
Ik weet het niet.

* 82.Heeft het personeel de mogelijkheid om via de onderneming professionele counseling of psychologische ondersteuning te
verkrijgen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Interne deskundige (bijv. psycholoog in dienst van IDPBW) Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Extern consultant (bijv. psycholoog, bedrijfscoach)

Mutualiteiten Gemeente/stad

Andere ondernemingen Met niemand

Andere, omschrijf:

 

* 83.Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina 60

Pagina niet tonen als
83. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet.
of
83. Met wie werkt uw onderneming samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Met niemand

 
 

Pagina 61

Pagina 62

Toon pagina als
85. Heeft uw onderneming financiële middelenbijkomend aan bijdrage voor EDPBW gespendeerd aan een werking rond gezondheid of
(één van) de gezondheidsthema’s? Dit kan bijvoorbeeld gaan over aankoop van gratis fruit voor de werknemers, aankoop zit-stabureaus,
opleidingen voor de werknemers, affiches, …...

is gelijk aan Ja

 
 

Pagina 63

  
Ik weet het niet.

Informatiemateriaal aanreiken (pakketten, websites, brochures, …) Er wordt doorverwezen naar deze persoon of organisatie.

Verkrijgen van financiële middelen of subsidies Gebruik van accommodatie en infrastructuur

Infosessie, workshops en opleiding voor personeel Screening of bevraging van het huidig aanbod rond gezonde voeding

Begeleiden van onze onderneming bij het uitbouwen van een beleid
rond gezonde voeding

Totale begeleiding bij de uitwerking van een project

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 84.Waarvoor werkt uw onderneming samen rond het thema mentaal welbevinden en veerkracht met deze organisaties/personen?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Algemeen gezondheidsbeleid
 
In het voorgaande werden verschillende gezondheidsthema’s in detail besproken. Hier volgen enkele algemene vragen over de succesfactoren die het
gezondheidsbeleid in uw onderneming meer kans op slagen geven.
 
De vragen die hier gesteld worden, gaan over wat uw onderneming doet aanvullend aan wettelijke bepalingen (bijv. bijkomend aan bijdrage voor EDPBW,
bijkomend aan reguliere werking HRM, wat buiten de welzijnswet valt), tenzij anders vermeld.
 
De vragen handelen over de afgelopen 4 jaar.

Ja Neen

  
Ik weet het niet.

* 85.Heeft uw onderneming financiële middelen gespendeerd aan een werking rond gezondheid of (één van) de gezondheidsthema’s?
Dit kan bijvoorbeeld gaan over aankoop van gratis fruit voor de werknemers, aankoop zit-stabureaus, opleidingen voor de werknemers, affiches, …

Consultancy/ondersteuning door externen Vorming of nascholing

Materiaal en acties (bijv. affiches, werkpakketten, …) Infrastructuur (bijv. bureaumateriaal, fietsenstalling, gratis fruit voor de werknemers, …)

  
Ik weet het niet.

* 86.Aan welk aspect(-en) van de werking rond gezondheid heeft uw onderneming financiële middelen besteed? (meerdere antwoorden mogelijk)

* 87.Op welke van de volgende overlegmomenten in uw onderneming is er een terugkerend agendapunt geweest rond gezondheid?
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Pagina niet tonen als
87. Op welke van de volgende overlegmomenten in uw onderneming is er een terugkerend agendapunt geweest rond gezondheid?
(meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Er is geen agendapunt rond gezondheid geweest op een overlegmoment.
of
87. Op welke van de volgende overlegmomenten in uw onderneming is er een terugkerend agendapunt geweest rond gezondheid?
(meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Ik weet het niet.
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Toon pagina als
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Enkel arbeiders
of
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden

 
 

Op het directieoverleg Op de personeelsvergadering

Op een werkgroep rond gezondheid Op een andere werkgroep

Op een CPBW (comité voor preventie en bescherming op het werk) of
ander overlegcomité (basis- of tussenoverlegcomité).

Er is geen agendapunt rond gezondheid geweest op een
overlegmoment.

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

(meerdere antwoorden mogelijk)

Gezonde voeding Beweging

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) Roken

Alcohol Illegale drugs

Mentaal welbevinden en veerkracht

  
Ik weet het niet.

* 88.Rond welk(e) gezondheidsthema(‘s) is er een agendapunt geweest op dit overleg?  (meerdere antwoorden mogelijk)

Adviseren van de werking rond gezondheid Plannen van de werking rond gezondheid

Uitvoeren van de werking rond gezondheid Evalueren van de werking rond gezondheid

  
Ik weet het niet.

* 89.Welke items rond gezondheid kwamen aan bod in dit overleg? (meerdere antwoorden mogelijk)

Adviseren van de werking rond gezondheid Plannen van de werking rond gezondheid

Uitvoeren van de werking rond gezondheid Evalueren van de werking rond gezondheid

Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet.

* 90.Zijn leidinggevenden (directie, kaderleden) in de onderneming betrokken bij … (meerdere antwoorden mogelijk)

Adviseren van de werking rond gezondheid Plannen van de werking rond gezondheid

* 91.Zijn arbeiders in de onderneming betrokken bij … (meerdere antwoorden mogelijk)
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Toon pagina als
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Enkel bedienden
of
2. Werken er arbeiders en/of bedienden in uw onderneming?

is gelijk aan Zowel arbeiders als bedienden
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Pagina niet tonen als
94. Communiceert uw onderneming over de werking rond gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Wij communiceren niet over ons gezondheidsbeleid.
of
94. Communiceert uw onderneming over de werking rond gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk)

is gelijk aan Ik weet het niet.

 
 

Uitvoeren van de werking rond gezondheid Evalueren van de werking rond gezondheid

Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet.

Adviseren van de werking rond gezondheid Plannen van de werking rond gezondheid

Uitvoeren van de werking rond gezondheid Evalueren van de werking rond gezondheid

Geen van bovenstaande

  
Ik weet het niet.

* 92.Zijn bedienden in de onderneming betrokken bij … (meerdere antwoorden mogelijk)

Preventieadviseur veiligheid Bedrijfsleiding, werkgever

HR-manager, personeelsverantwoordelijke (Direct) leidinggevende

Interne preventieadviseur arbeidsarts of arbeidsverpleegkundige
(IDPBW)

Externe preventieadviseur arbeidsarts of arbeidsverpleegkundige
(EDPBW)

Externe preventieadviseur psychosociale aspecten Vertrouwenspersoon

Niemand Andere functie, vul in:

   

  
Ik weet het niet.

* 93.Wie neemt de coördinatie van de werking rond gezondheid (voor de verschillende thema’s) op zich?  (meerdere antwoorden mogelijk)

Ja, wij communiceren naar de leidinggevenden (directie, kaderleden). Ja, wij communiceren naar de werknemers.

Ja, wij communiceren naar derden (klanten, burgers, …). Wij communiceren niet over ons gezondheidsbeleid.

  
Ik weet het niet.

* 94.Communiceert uw onderneming over de werking rond gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk)

Via informeel overleg (bijv. praten met collega’s) Via de website van de onderneming

Via intranet (digitaal platform) of ander communicatiekanalen (app,
sociale media, personeelskrantje, …)

Via een vergadering of bijeenkomst met personeel

Bij indiensttreding van nieuwe medewerkers Via ambassadeurs

Op de opendeurdag Andere, omschrijf:

* 95.Hoe communiceert uw onderneming over het gezondheidsbeleid? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Pagina 71

Toon pagina als
96. Heeft er in uw onderneming minstens één personeelslid een vorming/nascholing gevolgd om te werken rond gezondheid? Hiermee
bedoelen we sleutelfiguren in de onderneming die hun kennis vertalen naar gezondheidsacties in de onderneming. (niet infosessies,
workshops voor alle werknemers)...

is gelijk aan Ja
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Ik weet het niet.

Ja Neen

  
Ik weet het niet.

* 96.Heeft er in uw onderneming minstens één personeelslid een vorming/nascholing gevolgd om te werken rond gezondheid? Hiermee
bedoelen we sleutelfiguren in de onderneming die hun kennis vertalen naar gezondheidsacties in de onderneming. (niet infosessies, workshops voor alle werknemers)

Preventieadviseur veiligheid Bedrijfsleiding, werkgever

HR-manager, personeelsverantwoordelijke (Direct) leidinggevende

Interne preventieadviseur arbeidsarts of arbeidsverpleegkundige
(IDPBW)

Externe preventieadviseur arbeidsarts of arbeidsverpleegkundige
(EDPBW)

Externe preventieadviseur psychosociale aspecten Vertrouwenspersoon

Andere werknemer

  
Ik weet het niet.

* 97.Wie heeft in uw onderneming een vorming/nascholing gevolgd om te werken rond gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk)

Gezonde voeding Beweging

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) Roken

Alcohol Illegale drugs

Mentaal welbevinden en veerkracht Voor een ander dan bovenstaande gezondheidsthema’s, welk?

   

  
Ik weet het niet.

* 98.Voor welk gezondheidsthema is er door minstens één personeelslid een vorming/nascholing gevolgd om te werken rond
gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk)

Ja, we evalueren het geheel gezondheidsbeleid. Ja, we evalueren specifieke acties.

Neen, we voeren geen evaluatie uit.

  
Ik weet het niet.

* 99.Evalueert uw onderneming zijn werking rond gezondheid?

Op basis van wettelijke richtlijnen (bijv. vanuit rook- of alcoholverbod,
psychosociale risico’s (burnout), vanuit ergonomie, …)

Op basis van voorstellen geformuleerd door externen (bijv. door
EDPBW)

Vanuit de strategische visie van de onderneming Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de
problematieken met betrekking tot gezondheid bij het personeel.

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de wensen en
verwachtingen met betrekking tot gezondheid bij het personeel.

Wij formuleren geen doelstellingen binnen onze werking rond
gezondheid.

* 100.Op basis waarvan kiest uw onderneming doelstellingen binnen de werking rond gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Toon pagina als
100. Op basis waarvan kiest uw onderneming doelstellingen binnen de werking rond gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de problematieken met betrekking tot gezondheid bij
het personeel....

of
100. Op basis waarvan kiest uw onderneming doelstellingen binnen de werking rond gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk)...

is gelijk aan Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de wensen en verwachtingen met betrekking tot
gezondheid bij het personeel....
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BEDANKT!

Alle vragen zijn ingevuld. Waarvoor onze dank. Alle informatie is waardevol en geeft ons een zicht op hoe het gesteld is met het gezondheidsbeleid in
Vlaamse en Brusselse Nederlandstalige ondernemingen.

 

Klik hier om uw antwoorden te bekijken. Zo krijgt u een mooi overzicht van het (preventief) gezondheidsbeleid van uw
onderneming.

Rechts bovenaan de pagina kan u dit bestand opslaan of afdrukken.

Dit overzicht kan u gebruiken om het gezondheidsbeleid te verbeteren, samen met uw collega’s (vb. in een werkgroep). Neem hiervoor zeker een kijkje op
www.gezondwerken.be. Misschien kan je de hulp van een coach ‘gezond op de werkvloer’ inroepen of wil je meteen van start gaan met acties zoals
Wisselwerken.

Indien u verder nog vragen heeft, kan u onze FAQ al eens bekijken. Maar u kan ook steeds Saidja Steenhuyzen van Gezond Leven, verantwoordelijk
onderzoeker, contacteren. 

 
Saidja Steenhuyzen

Saidja.steenhuyzen@gezondleven.be

02/422 49 28

Andere, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

Via gezondheidstoezichten Via bevraging

Via overlegmomenten (bijv. personeelsvergadering, …) Via individuele meldingen (bijv. ideeënbus, email,…)

Andere manier, omschrijf:

 

  
Ik weet het niet.

* 101.Op welke wijze werden deze gegevens (problematieken, wensen en verwachtingen) verzameld door uw onderneming? (meerdere
antwoorden mogelijk)

Naam contactpersoon

Adres onderneming

E-mailadres contactpersoon

102.Zoals meegedeeld, kan u kans maken op 1 van de 50 fruitabonnementen van Fruitsnacks. Deze bevatten wekelijks een fruitmand
van 5kg, geleverd bij uw onderneming en dit voor 2 maanden lang. 
Om deze te verloten hebben we uw contactinfo nodig:

Deze gegevens zullen we enkel en alleen gebruiken om u te contacteren indien uw onderneming gewonnen heeft. Van zodra de loting is afgelopen, wissen wij
die info uit onze bestanden, zoals u kan lezen in de deelnemingsvoorwaarden.
Indien u niet wil deelnemen of uw gegevens niet wil doorgeven, kan u deze vraag gewoon overslaan en op voltooien klikken.
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