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1. Inleiding
1.1 De indicatorenbevraging: Gezondheidsdoelstelling ‘de
Vlaming leeft gezonder’
Eén van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve
gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Sinds 1998 legt de
Vlaamse overheid via deze doelstellingen haar prioriteiten en klemtonen voor de
invulling van de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel. In 2016
werden de huidige vier gezondheidsdoelstellingen gelanceerd die de volgende topics
omvatten: suïcidepreventie1, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken naar kanker en
gezond leven. Deze doelstellingen gelden voor de periode 2017 t.e.m. 2021, met
uitzondering van de doelstelling rond gezond leven die tot 2025 loopt.
De gezondheidsdoelstelling ‘de Vlaming leeft gezonder’ beoogt dat de Vlaamse
bevolking tegen 2025 gezonder leeft op het vlak van gezond eten, sedentair gedrag,
lichaamsbeweging, tabak, alcohol en andere drugs2. Deze gezondheidsdoelstelling
bundelt de vroegere gezondheidsdoelstellingen (periode 2009-2015) 'voeding en
beweging' en 'tabak, alcohol en drugs' en voegt daar sedentair gedrag als
preventiethema aan toe. De zes preventiethema’s uit de doelstelling werden gekozen
omdat ze verantwoordelijk zijn voor een grote ziektelast en zo maatschappelijk een
grote kost betekenen, maar ook omdat er binnen deze thema’s (onder andere door
preventie) nog net veel gezondheidswinst kan geboekt worden.
In de huidige gezondheidsdoelstelling ligt de focus op het bevorderen van
gezondheid via settings of levensdomeinen (bv. werk, onderwijs). Er wordt
opgeroepen om vanuit het belang van een facettenbeleid (health in all policies) meer
aandacht te hebben voor bepaalde cruciale levensdomeinen (settings), zoals het
gezin, onderwijs, werk, en de lokale gemeenschap. Bijgevolg worden er binnen de
gezondheidsdoelstelling

‘de

Vlaming

leeft

gezonder’

ook

settinggerichte

gezondheidsdoelstellingen geformuleerd. Binnen deze settinggerichte doelstellingen
blijft er aandacht voor zowel het algemeen als thematisch gezondheidsbeleid,
gebaseerd op de voor de setting relevante preventiethema’s.

1.1.1 De indicatorenbevraging als evaluatie-instrument
Om het preventieve gezondheidsbeleid binnen deze verschillende settings in
Vlaanderen te monitoren, zette het Vlaams Instituut Gezond Leven in opdracht van de
1

De gezondheidsdoelstelling suïcidepreventie werd in 2012 gelanceerd. De overige topics in

2016.
2

Verder in de tekst zal gemakkelijkheid halve de verwijzing ‘drugs’ gebruikt worden om

‘andere drugs’ aan te duiden, gezien alcohol ook een drug is.
Indicatoren van een gezondheidsbeleid in ondernemingen in Vlaanderen / Inhoud

6

Vlaamse overheid en in samenwerking met het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en
andere Drugs (VAD) een indicatorenbevraging op. De indicatorenbevraging is een
herhaald cross-sectionele gegevensverzameling, waarbij er via een vragenlijst met
relevante indicatoren (de succesfactoren en preventiestrategieën) gepeild wordt naar
de kwaliteit van het algemene en het thematische gezondheidsbeleid. Het algemene
gezondheidsbeleid wordt gemeten aan de hand van 4 succesfactoren, het thematisch
gezondheidsbeleid aan de hand van de 4 preventiestrategieën (zie verder). Voor het
thematisch

gezondheidsbeleid

worden

de

thema’s

opgenomen

uit

de

gezondheidsdoelstelling ‘de Vlaming leeft gezonder’ (voeding, beweging, sedentair
gedrag, tabak, alcohol en drugs), alsook het thema mentaal welbevinden. Dit thema
is vooralsnog niet opgenomen binnen de gezondheidsdoelstelling, maar is wel gelinkt
aan de doelstelling rond suïcidepreventie.
Doordat deze bevraging driejaarlijks herhaald wordt (cf. edities 2003, 2006, 2009,
2012, 2015), kunnen ook evoluties in het gezondheidsbeleid van de verschillende
settings in kaart gebracht worden. Dit maakt dat de indicatorenbevraging gebruikt
kan worden als basisinstrument voor beleidsplanning en -evaluatie en dit niet enkel
op Vlaams niveau maar ook op sectoraal, loco-regionaal en lokaal niveau. De
resultaten leveren rechtstreeks beleidsadvies op en kunnen mee een invulling geven
aan het facettenbeleid. Ook de respondenten zelf krijgen via de bevraging een blik op
de kwaliteit van het gezondheidsbeleid van hun specifieke organisatie en kunnen deze
informatie gebruiken om dat beleid verder uit te bouwen.
Echter, over de verschillende edities heen zijn er diverse thema’s bijgekomen, met
sterke impact op de respons die zeer wisselend is tussen de edities (van heel laag
naar behoorlijk hoog). Verder werden omwille van het stijgend aantal thema’s ook
vragen geschrapt, of aangepast. De berekening van bepaalde componenten zoals
evidence based-karakter is daardoor op minder vragen gebaseerd. Ook werd in de
vorige vragenlijst de ‘kadermethodiek’ geïntroduceerd. Kortom, vergelijkingen maken
tussen aangepaste vragenlijsten (naar lengte, aantal thema’s, vraagstelling, respons)
is niet altijd evident.

1.1.2 De indicatorenbevraging voor de setting werk
Binnen de setting werk gebeurt deze monitoring via de indicatorenbevraging voor
Vlaamse ondernemingen. De aanvangsmeting van deze indicatorenbevraging vond
plaats in 2003 en werd daarna driejaarlijks herhaald in respectievelijk 2006, 2009,
2012 en 2015. In deze indicatorenbevragingen werd er gekeken hoe de Vlaamse
ondernemingen de voorgaande drie jaren hun gezondheidsbeleid invulden. Door de
uitbreiding van de gezondheidsdoelstellingen met enkele nieuwe settings, steeg het
aantal uit te voeren indicatorenbevragingen, waardoor een bevraging om de drie jaar
niet meer mogelijk bleek. De huidige editie van de indicatorenbevraging werk belicht
daarom het preventieve gezondheidsbeleid dat gevoerd werd in de afgelopen vier
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jaar. Waar bij de vorige indicatorenbevraging werk enkel de ondernemingen met meer
dan 20 werknemers werden bevraagd, zorgde de hernieuwde aandacht voor de
settings ervoor dat in de huidige indicatorenbevraging ook het gezondheidsbeleid bij
ondernemingen met 5 tot 20 werknemers werden opgenomen. Voor elk van deze
categorie

ondernemingen

werd

een

aparte

setting-specifieke

gezondheidsdoelstelling geformuleerd:

Tegen 2025 voert 20% van de ondernemingen met minstens 20 werknemers een
preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is.
Tegen 2025 voert een toenemend percentage van ondernemingen met minder dan 20
werknemers een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is.
In de vorige indicatorenbevraging werk (in 2015) bleek 13% van de deelnemende
ondernemingen

met

minstens

20

werknemers

een

voldoende

kwaliteitsvol

gezondheidsbeleid te hebben. Op basis daarvan werd het streefcijfer van 20% bepaald
voor deze categorie ondernemingen. Aangezien de categorie ondernemingen met
minder dan 20 werknemers pas voor de eerste keer bevraagd werd in deze editie van
de indicatorenbevraging, gelden de bekomen resultaten voor hen als nulmeting voor
de kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid.

1.1.3 Thematisch gezondheidsbeleid: 4 preventiestrategieën als
indicatoren
Het thematisch gezondheidsbeleid binnen de indicatorenbevraging krijgt vorm op
basis van de huidige thema’s uit de gezondheidsdoelstelling Gezonder Leven. Dit zijn
de thema’s voeding, beweging, lang stilzitten, roken, alcohol en drugs. Daarnaast
wordt ook het gezondheidsthema mentaal welbevinden sinds 2012 opgenomen in de
bevraging. Om de vergelijking met de voorgaande edities van de indicatorenbevraging
mogelijk te maken werden deze zelfde thema’s opgenomen in de vragenlijst van
2019. Voor elk gezondheidsthema wordt de kwaliteit van het thematische
gezondheidsbeleid gemonitord aan de hand van de vier preventiestrategieën:
educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding.
Bij educatie informeer je en sensibiliseer je de einddoelgroep (hier: werknemers) en
intermediairs (hier: leidinggevenden) over een gezonde leefstijl en versterk je hun
competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) via informeren, het trainen van
competenties, en het sensibiliseren en motiveren tot een gezonde leefstijl.
Voorbeelden van concrete acties zijn een infosessie die wordt gegeven, een folder die
wordt uitgedeeld of een sensibiliseringscampagne.
Omgevingsinterventies hebben als doel de fysieke en sociale omgeving aan te pakken
zodat die de gezondheid beschermt en gezond gedrag aanmoedigt. Dit omvat het
voorzien van de nodige infrastructuur (bv. het plaatsen van zit-stabureaus) en een
gezond aanbod, maar ook het inrichten van de omgeving. Voorbeelden van concrete
Indicatoren van een gezondheidsbeleid in ondernemingen in Vlaanderen / Inhoud
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acties zijn het vervangen van een snoepautomaat door een aanbod van gezonde
dranken en het installeren van een fietsstalling en douches om werknemers aan te
moedigen om met de fiets naar het werk te komen.
Afspraken en regels scheppen duidelijkheid over wat er wel/niet verwacht wordt of
toegelaten is op vlak van gezond en ongezond gedrag. Met regels en afspraken
worden

ook

ondersteunende

initiatieven

georganiseerd

die

gezond

gedrag

bevorderen of een omgeving gezond inrichten. Voorbeelden van concrete acties, op
een hoger niveau, zijn het inroepen van een rookverbod, maar ook minder formele
regels of afspraken kunnen gemaakt worden.
Zorg en begeleiding verwijst naar het organiseren en uitvoeren van vroeg-detectie
(bv. signaleren van alcoholproblemen), (vroeg)interventie (bv. ondersteuning bij
stress),

vroeg-interventie

(bv.

ondersteuning bij stress) en kwaliteitsvolle

doorverwijzing naar de zorg voor diegenen die dat nodig hebben (bv. doorverwijzing
naar deskundige bij burn-out).

1.1.4 Algemeen gezondheidsbeleid: 4 succesfactoren als indicatoren
De kwaliteit van het algemeen of integraal gezondheidsbeleid wordt ingeschat aan de
hand van vier succesfactoren: beleidsmatig werken, betrokkenheid, deskundigheid en
evidence-based werken.
Beleidsmatig werken omvat de integratie en verankering van gezondheid in het beleid,
het opstellen van plannen en selecteren van prioriteiten.
Deskundigheid gaat over het opzetten van netwerken met externe partners en het
verhogen van expertise rond gezondheid via nascholing en vormingen.
Betrokkenheid gaat over de participatie en het eigenaarschap van de doelgroep (hier:
werknemers) en intermediairs (hier: leidinggevenden op lagere niveaus) m.b.t. het
gezondheidsbeleid binnen de setting (bv. via overlegstructuren).
Evidence-based

werken

ten

slotte

gaat

over

het

uitbouwen

van

een

gezondheidsbeleid volgens de best beschikbare informatie over doelmatigheid en
doeltreffendheid. Het omvat het verzamelen en analyseren van relevante gegevens
over de kwaliteit van het beleid (bijv: wensen en verwachtingen van werknemers),
procesbewaking en evaluatie van doelstellingen en acties.
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1.1.5 Kadermethodiek Gezond Werken
Door het integreren van deze indicatoren sluit de indicatorenbevraging werk naadloos
aan bij de kadermethodiek Gezond Werken dat erop gericht is ondernemingen te
helpen bij het ontwikkelen en versterken van een gezondheidsbeleid. Zo zijn de
strategieën waarmee de kwaliteit van het thematische gezondheidsbeleid in kaart
wordt gebracht identiek aan deze van de gezondheidsmatrix3 en zitten ook de
succesfactoren4 die nodig zijn voor de succesvolle ontwikkeling van een kwaliteitsvol
integraal of algemeen gezondheidsbeleid, vervat in het 7-stappenplan5.

1.2 Opzet en uitvoering van de meting
Om een indicatorenbevraging op een goede manier te kunnen uitvoeren is expertise
over de bestudeerde setting noodzakelijk. Deze kennis helpt namelijk bij het bepalen
van de inhoud van de bevraging (bijv: opstellen van relevante vragen en
antwoordmogelijkheden, gebruik van jargon) alsook de manier waarop de bevraging
kan worden uitgevoerd (bijv: keuze van de meest geschikte contactpersoon,
verkrijgen van kwalitatieve contactgegevens en de implementatiekanalen). Om die
expertise te verzamelen, werden, net zoals bij de vorige edities van deze
indicatorenbevraging, in de voorbereiding van deze editie de afgevaardigden van
organisaties

uit

de

setting

werk

betrokken.

Volgende

werkgevers-

en

werknemersorganisaties organisaties maakten deel uit van die groep, al dan niet via
hun betrokkenheid bij de werkgroep bedrijfsgezondheidszorg: Voka, Verso, UNIZO,
ACV, ACLVB en ABVV. Enkel de werkgeversorganisaties stemden in om hun logo te
verbinden aan de bevraging en deze ook effectief te ondersteunen. Daarnaast werden
ook een settingexpert werk (vanuit Gezond Leven), experts in de thema’s voeding,
beweging, lang stilzitten, tabak en mentaal welbevinden (vanuit Gezond Leven) en in
de thema’s alcohol en drugs (vanuit VAD) en methodologische experts (Sciensano,
SERV en Universiteit Antwerpen) sterk betrokken.
Bij de opstart van de huidige editie van de indicatorenbevraging werk vond er eerst
een audit plaats die de optimalisering van de bevraging beoogde. Vooral de dalende
participatiegraad (d.i. de verhouding tussen het aantal deelnemende ondernemingen
en het aantal voor deelname aan de bevraging uitgenodigde ondernemingen) bleek
een struikelblok. Uit een probleemanalyse bleek dat twee zaken aan de oorzaak
hiervan lagen: de complexiteit van de bevraging en de lage kwaliteit van het
steekproefkader. Hieronder wordt er dieper ingegaan op het opzet en de uitvoering

3

https://www.gezondleven.be/settings/gezond-werken/gezondheidsbeleid-werk/wat-is-

een-gezondheidsbeleid-werk
4
5

https://www.gezondleven.be/settings/gezond-werken/succesfactoren-gezond-werken
https://www.gezondleven.be/settings/gezond-werken/gezondheidsbeleid-werk/een-

gezonde-werkomgeving-in-zeven-stappen
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van de indicatorenbevraging werk. Waar nodig wordt er verduidelijkt hoe er tegemoet
werd gekomen aan de zaken die voortvloeiden uit de probleemanalyse.

1.2.1 Vragenlijst
Net zoals bij de eerdere edities van deze indicatorenbevraging werden de vragen over
het thematisch gezondheidsbeleid volgens de vier cruciale preventiestrategieën
(educatie, omgevingsinterventies, via afspraken en regels , zorg en begeleiding) en
de vragen over het algemeen gezondheidsbeleid volgens de vier cruciale
succesfactoren (beleidsmatig werken, betrokkenheid, deskundigheid, evidencebased werken) gestructureerd.
Bij het opstellen van vragenlijst van het thematisch gezondheidsbeleid werd
vertrokken vanuit de vragenlijsten zoals die samengesteld waren in 2015. De audit
wees echter uit dat deze vragenlijst als te lang en te complex (zowel in constructie
van de vragen als in formulering van de inhoud) werd ervaren door de respondenten.
In functie van de huidige indicatorenbevraging werk werd de vragenlijst daarom
aangepast en ingekort. De vragenlijst uit 2015 werd daarvoor onder de loep genomen
door de projectmanager indicatorenbevraging, programmamanager Algemene
Gezondheidsbevordering, de settingexpert werk van Gezond Leven en de themaexperts van zowel Gezond Leven (voor voeding, beweging, sedentair gedrag, tabak
en mentaal welbevinden) als het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs
(VAD) (voor alcohol en drugs). Daarna werd deze verder geoptimaliseerd door de
methodologische

partners

verbonden

aan

het

project

indicatorenbevraging

(Sciensano, SERV en Universiteit Antwerpen) en partners specifiek verbonden aan de
indicatorenbevraging werk (Unizo, Voka en Verso). Antwoorden die bij de vorige
indicatorenbevraging nooit werden aangeduid, irrelevante vragen en thematische
vragen die overlapten met vragen uit het luik rond het algemeen gezondheidsbeleid
werden geschrapt. Omdat de matrixvragen uit de bevraging in 2015 door veel
respondenten als verwarrend werden ervaren, werden deze ook zoveel mogelijk
geschrapt. Uiteindelijk werd een eerste proefversie van deze indicatorenbevraging
getest bij 11 diverse (qua personeelsklasse, sector, etc.) ondernemingen. Ook bij de
ondernemingen met minder dan 20 werknemers, die voor de eerste maal worden
opgenomen in de indicatorenbevraging, werd de vragenlijst getest. Deze testing was
gericht op het nagaan van de relevantie van de vragen en antwoordmogelijkheden en
de begrijpbaarheid van de bevraging (bv. opbouw, vraagstelling en terminologie). Op
basis van de daar uitvloeiende feedback werden verdere aanpassingen gedaan. Deze
geoptimaliseerde vragenlijst werd nog een laatste keer ter feedback voorgelegd aan
een klankbordgroep bestaande uit enkele werknemers- en werkgeversorganisaties.
Via deze oefening kon het luik over het thematisch gezondheidsbeleid in de
vragenlijst gereduceerd worden van 112 tot 82 vragen.
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1.2.2 Scores en de gezondheidsdoelstellingen
Om de kwaliteit van het gevoerde themaspecifieke en algemene gezondheidsbeleid
te kunnen kwantificeren, werden scores opgesteld door de setting- en thema-experts
op basis van een mix van evidence-based en practice-based onderbouw en kennis.
Alle antwoordmogelijkheden binnen een vraag kregen een score (wordt ook gewicht
genoemd) toegewezen die aangeeft in welke mate een onderneming inzet op een
gezondheidsbeleid. Verder werd ook een gewicht toegekend aan alle vragen die
werden meegeteld voor de score voor eenzelfde strategie of succesfactor. Op deze
manier krijgen vragen die meer prototypisch of van groter belang zijn voor een
degelijk thematisch of algemeen gezondheidsbeleid ook een grotere weerslag op de
schaalscores per component. Ten slotte kregen ook de strategieën en succesfactoren
(hierna componentscores genoemd) een gewicht toegekend binnen elk thema of het
algemeen gezondheidsbeleid. Het spreekt immers voor zich dat bijvoorbeeld het
concrete aanbod van voeding een directe invloed uitoefent op het consumeergedrag,
bij een relatieve weging moet daar dus rekening mee gehouden worden. De scores
die in het rapport worden vermeld, doen recht aan de veranderingen op inhoudelijk
en vormelijk vlak en zijn dus een uitdrukking van de mate waarin een
gezondheidsbeleid is uitgebouwd volgens de huidige visie.
De totaalscore voor het algemeen gezondheidsbeleid en voor het beleid van elk van
de vijf gezondheidsthema’s bedraagt telkens een score op 100, terwijl de
componentscores binnen het gezondheidsbeleid telkens op 10 worden uitgedrukt.
Deze scores laten ook toe om de gezondheidsdoelstellingen (zie eerder) na te gaan.
Een (themaspecifiek of algemeen) gezondheidsbeleid in de Vlaamse ondernemingen
wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er minstens een totaalscore van
20 op 100 wordt behaald én geen enkele componentscore (zowel strategie of
succesfactor) minder bedraagt dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is deze toch
weerhouden. De score mag namelijk niet aanzien worden als een klassieke
puntenscore waarbij 50 op 100 voldoende is, maar wel als een continue
kwaliteitsschaal waarbij 20 als minimum geldt en 80 of meer ideaal is. Daarenboven
is het de bedoeling om zo veel mogelijk entiteiten (hier: ondernemingen) boven de
minimale norm te krijgen, liever dan een klein percentage dat de ideale situatie
bereikt. Op basis van de bovenstaande minimale kwaliteitscriteria wordt er in de
conclusie bij elk hoofdstuk dieper ingegaan op de mate waarin er in de sector van
Vlaamse ondernemingen een voldoende kwaliteitsvol beleid is voor elk besproken
gezondheidsthema. Voor de ondernemingen met meer dan 20 werknemers kan op
basis hiervan de evolutie bekeken worden ten opzichte van de vorige editie van deze
bevraging. Voor de ondernemingen met minder dan 20 werknemers is deze
vergelijking niet mogelijk, aangezien deze categorie ondernemingen in deze editie
voor de eerste keer bevraagd werd. Bijgevolg gelden de resultaten van deze editie als
nulmeting voor de Vlaamse ondernemingen met minder dan 20 werknemers. Bij een
volgende editie van deze indicatorenbevraging zullen de scores ook voor deze
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categorie ondernemingen een evolutie kunnen blootleggen tegenover de huidige
editie.
Naast de scores werden er in deze indicatorenbevraging ook LINK-scores berekend,
welke een vergelijking van de componentscores (bij de strategieën en succesfactoren)
tussen de huidige en vorige indicatorenbevraging werk (uit 2015) mogelijk maken.
Om deze scores op een constructieve manier te berekenen moet er genoeg overlap
zijn tussen de vragen en antwoordcategorieën uit de twee edities van de
indicatorenbevraging en ook een voldoende respons op beide bevragingen. Bij het
herwerken van de vragenlijst werd hier dan ook uitdrukkelijk mee rekening gehouden.
Wanneer volgens strikt logische criteria een vraag van 2019 deduceerbaar was tot een
vraag van 2015, werd die vraag opgenomen in de berekening van de betreffende
component en dus ook in de totaalscore. In dit verdere rapport zal er dus gesproken
worden

van

“LINK-scores‟

indicatorenbevragingen

in

wanneer

beide

er

jaartallen

wordt
en

vergeleken

van

“scores‟

tussen

de

wanneer

de

indicatorenbevraging 2019 op zich wordt beschouwd. Voor de interpretatie van de
evoluties over jaartallen moet men dus ietwat nuancerend in het achterhoofd houden
dat LINK-scores benaderingen zijn van de “echte scores‟. Uiteraard zijn voor de
berekening van de componenten via de LINK-scores de meest fundamentele vragen
opgenomen zodat de evolutie-uitspraken nog steeds zinvol interpreteerbaar zijn.
Verdere verduidelijking van de evoluties en trends zal steeds voorzien worden door
de beschrijving van de resultaten op vraagniveau.

1.2.3 Steekproefselectie
Binnen de setting werk is nog steeds geen duidelijk zicht op een kwaliteitsvolle
adressenlijst. Bij de indicatorenbevraging in 2015 werd er gebruik gemaakt van
Dialog, een dienst van Gouden Gids (nu overgenomen door FCR Media). Hierbij kon
geselecteerd worden op soort contacten en adressen die konden aangekocht worden
omtrent ondernemingsgegevens. Er is nog onvoldoende zicht op de volledigheid en
kwaliteit

van

deze

gegevens.

Daarom

werd

er

bij

deze

editie

van

de

indicatorenbevraging voor een andere aanpak gekozen. Net zoals bij de vorige editie
werden opnieuw ondernemingen uit alle bedrijfsactiviteiten (NACE-codes

6),

geclusterd binnen vijf grotere sectoren: industrie, bouw, handel en horeca, transport
en diensten en quartair, mee opgenomen. Verschillend t.o.v. de bevraging in 2015,
werd het gezondheidsbeleid voor het eigen personeel in basis- en secundaire scholen
en

lokale

besturen

niet

meer

apart

bevraagd,

maar

mee

opgenomen in

indicatorenbevraging werk. Hetzelfde geldt voor alle andere settings waarvoor een
indicatorenbevraging werd ontwikkeld. Binnen de sectoren werden zowel de
ondernemingen met meer dan 20 als de ondernemingen met minder dan 20 (min. 5)

6

https://www.unizo.be/tools/nace-code
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werknemers opgenomen. Representatief op voorgaande kenmerken werd een
gewenst bereik van 1000 ondernemingen beoogd. Om dit aantal te bereiken, rekening
houdend met de verwachte response rate en uitval, werd er een representatieve
steekproef op personeelsklasse en sector van 5074 ondernemingen getrokken uit de
Kruispuntdatabank van Ondernemingen. De steekproef werd bewust gestratificeerd
op basis van personeelsklasse en sector omdat verwacht werd dat verschillen in
preventieve gezondheidsbeleid deels verklaard zouden kunnen worden door (de
combinatie van) beide ondernemingskenmerken. De representativiteit van de
steekproef werd bepaald op basis van de populatiegegevens van het 4 e kwartaal uit
2018, die beschikbaar werden gesteld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 7. In
totaal waren er toen 45.780 ondernemingen met minstens 5 werknemers. In tabel 1
wordt de verdeling van deze steekproef naar personeelsklasse en sector weergegeven.
De contactgegevens van de ondernemingen uit de geselecteerde steekproef werden
verkregen via Trends. Deze ondernemingen werden opgebeld door het callcenter
Sebeco met de vraag of zij aan de indicatorenbevraging wensten deel te nemen. De
vooropgestelde respons bij de ondernemingen met 5-9 werknemers en binnen enkele
NACE-codes, zoals landbouw en bouwnijverheid werd echter niet gehaald, waardoor
de steekproef uitgebreid werd door extra contactgegevens voor deze ondernemingen
op te vragen bij Trends. Uiteindelijk werden er door het callcenter Sebeco in twee
fasen 5.235 ondernemingen opgebeld. Hierbij gaven 1.932 ondernemingen (37%) aan
de vragenlijst te willen invullen. Deze ondernemingen waren voldoende divers om
binnen de te bevragen sectoren en personeelsklasse voldoende respons te halen.
1.241

ondernemingen

(24%)

weigerden

om

deel

te

nemen

aan

de

indicatorenbevraging of hadden geen interesse. Bij de weigeringen gaf ongeveer de
helft van de ondernemingen aan hiervoor geen tijd te hebben. Tot slot konden 1.968
ondernemingen (38%) niet bereikt worden. Deze ondernemingen werden 5 keer
opgebeld. Bij 1.440 ondernemingen werd er niet opgenomen. Mogelijks komt dit
doordat het callcenter belde met een privénummer. Bij de andere 568 niet bereikte
ondernemingen bleek de onderneming te weinig werknemers te hebben om te kunnen
deelnemen aan de bevraging, was de contactpersoon anderstalig of bleek het
telefoonnummer verkeerd te zijn. 94 (1%) ondernemingen uit de steekproef werden

https://www.rsz.fgov.be/nl/statistieken/publicaties/loontrekkende-tewerkstelling Voor personeelsklasse werd,
identiek aan de opdeling uit het rapport van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, volgende opdeling behouden: 5-9
werknemers, 10-19 werknemers, 20-49 werknemers, 50-99 werknemers, 100-199 werknemers, 200-499 werknemers,
500-999 werknemers, 1000 werknemers of meer. Om in de analyses uitspraken te kunnen doen over de
ondernemingen met meer en minder dan 20 werknemers werden deze categorieën waar nodig samengevoegd. De
bedrijfstakken (NACE-codes) uit deze publicatie werden gehergroepeerd volgens de 5 binnen de vragenlijst gebruikt
sectoren: industrie (bevat ‘A - landbouw, bosbouw en visserij’, ‘B - winning van delfstoffen’, ‘ C - industrie’, ‘D productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht’, ‘E - distributie van water; afval- en
afvalwaterbeheer en sanering’); bouw (bevat ‘F - bouwnijverheid’), handel- en horeca (bevat ‘G - groot- en detailhandel;
reparatie van auto’s en motorfietsen’, ‘I - verschaffen van accommodatie en maaltijden’); transport en diensten (bevat
‘H - vervoer en opslag’, ‘J - informatie en communicatie’, ‘K - financiële activiteiten en verzekeringen’, ‘L - exploitatie
van en handel in onroerend goed’, ‘M - vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten’, ‘N administratieve en ondersteunende diensten, ‘T - huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel’); quartaire
sector (bevat ‘O - openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen’, ‘P - onderwijs’, ‘Q - menselijke
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening’, ‘R - kunst, amusement en recreatie’, ‘S - overige diensten’, ‘U
-extraterritoriale organisaties en lichamen’).
7
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ook niet opgebeld omdat er reeds voldoende resultaat was behaald binnen hun
respectievelijke sector en personeelsklasse.

1.2.4 Invulprocedure
Net zoals bij vorige indicatorenbevragingen werd de anonimiteit van de deelnemende
bedrijven gewaarborgd. Via e-mail kregen alle ondernemingen die wensten deel te
nemen aan de bevraging een persoonlijke link die hen toegang gaf tot de vragenlijst.
Door gebruik te maken van deze unieke links werden de antwoorden van een
onderneming automatisch gelinkt aan andere relevante kenmerken over deze
onderneming uit de Kruispuntdatabank van Ondernemingen (bv: locatie, sector,
personeelsklasse). Deze kenmerken lieten toe om achteraf de representativiteit van
de steekproef te kunnen bepalen
Op de startpagina van de bevraging werd benadrukt dat de anonimiteit van de
deelnemende ondernemingen gewaarborgd werd. Verder werd dit ook verzekerd
doordat de resultaten enkel op een geaggregeerd niveau gerapporteerd worden.
Tevens konden deelnemers terecht op een FAQ-pagina of bij de verantwoordelijke
methodologische medewerker indien hun vragen niet door deze FAQ beantwoord
werden.
Binnen de vragenlijst moest er op elke vraag een antwoord gegeven worden alvorens
men verder kon gaan. Op deze manier kon er gegarandeerd worden dat bepaalde
onderdelen van de vragenlijst niet systematisch werden overgeslagen. Naast de
mogelijkheid om te pauzeren gedurende het invullen in de vragenlijst, werd bij de
startpagina de mogelijkheid gegeven de volledige vragenlijst allereerst te bekijken en
af te drukken. Hierdoor werd ook de samenwerking met andere medewerkers of het
raadplegen van documenten gefaciliteerd om zo de vragenlijst kwaliteitsvoller in te
vullen. Voor de dataverzameling was het niet essentieel (maar uiteraard wel wenselijk)
dat de bevraging volledig werd ingevuld. Elke voortgang binnen de vragenlijst werd
opgeslagen, waardoor de totale respons bestaat uit een aantal ondernemingen die de
vragenlijst volledig invulden en een aantal die slechts een deel invulden.

1.2.5 Respons en representativiteit
De vragenlijst werd opengesteld van 04/04/2019 tot 29/11/2019. In april kregen de
1.932 ondernemingen die telefonisch aangaven te willen deelnemen via mail een
unieke weblink naar de bevraging toegestuurd. Twee weken na het telefonisch contact
werd er een eerste herinneringsmail uitgestuurd naar de bedrijven die de vragenlijst
nog niet hadden ingevuld met de vraag dit nogmaals te doen. Een tweede
herinneringsmail

werd

een

maand

na

het

telefoongesprek

verstuurd.

Ook

ondernemingen die de vragenlijst op dat moment slechts gedeeltelijk hadden
ingevuld kregen een herinneringsmail. De bevraging liep initieel tot eind juli 2019,
maar bij de op dat moment ingevulde vragenlijsten bleken de ondernemingen met
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minder dan 20 werknemers en vooral de groep ondernemingen met 5 tot 9
werknemers ondervertegenwoordigd. Dit terwijl hierbij wel de streefcijfers werden
gehaald bij de bevestigende calls (genoeg ondernemingen gaven aan te willen
deelnemen aan de bevraging). Mogelijks hadden deze bedrijven bij het aangaan van
hun engagement tot invullen van de bevraging nog onvoldoende zicht op de lengte
van de bevraging en de vereiste tijd om deze volledig in te vullen. Bijgevolg werd er
een scenario opgesteld om de respons bij deze ondernemingen op te krikken en werd
ook de deadline van de bevraging verlengd tot eind november 2019. Het scenario
bestond uit het laten invullen van de indicatorenbevraging bij de ondernemingen met
minder dan 20 werknemers, die telefonisch aangaven dat ze de bevraging wensten in
te vullen maar dit niet deden, door een fysiek bezoek van de Externe Diensten. De
Externe Diensten kregen een geanonimiseerde lijst (met bedrijfsgegevens, maar geen
persoonsgegevens), waaruit zij de beoogde ondernemingen, die onder hun dienst
vallen, konden selecteren. Dit scenario leverde echter geen extra respondenten op in
de groep van ondernemingen met minder dan 20 werknemers. De bevraging werd
daarop in november afgesloten met de volgende respons: 855 ondernemingen die de
bevraging invulden, waarvan 693 ondernemingen volledig. Door deze daling in aantal
respondenten werd op verschillende punten in de vragenlijst (waar een zichtbare
daling

in

aantal

respondenten

waarneembaar

was)

de

verdeling

naar

bedrijfsactiviteiten en aantal werknemers nagegaan. Hierbij werd vastgesteld dat de
uitval niet selectief gebeurt. Voor het berekenen van de scores werden telkens deze
bedrijven in rekening gebracht die het desbetreffende deel volledig hebben ingevuld.
Op basis van het totaal uitgenodigde aantal ondernemingen (cfr. steekproef van 5.235
ondernemingen)

bekomen

we

een

responspercentage

van

16%

voor

de

ondernemingen die de vragenlijst deels invulden en een responspercentage van 13%
voor

de

ondernemingen

die

de

vragenlijst

volledig

invulden.

Beide

responspercentages liggen duidelijk hoger t.o.v. deze van de vorige editie van de
indicatorenbevraging uit 2015 (toen respectievelijk 6% en 4%). Op basis van deze
stijging kunnen we voorzichtig besluiten dat de inspanningen geleverd aan de
vastgestelde pijnpunten uit de vorige bevraging (de lage kwaliteit van het
steekproefkader en de complexiteit van de

bevraging)

en de

aangepaste

bevragingsmethode via de telefonische oproepen door een callcenter alvast hun
vruchten hebben afgeworpen.
De representativiteit van de data werd op verschillende identificatiekenmerken
afgetoetst door middel van Chi² toetsen. De verkregen data bleken niet representatief
te zijn voor de Vlaamse populatie van ondernemingen (op basis van de
populatiecijfers uit 4e kwartaal van 2018) m.b.t. personeelsklasse (aantal werknemers)
en sector. Vooral de ondernemingen met minder dan 20 werknemers bleken
ondervertegenwoordigd in de gerealiseerde steekproef, maar ook binnen enkele
andere strata (combinatie tussen personeelsklasse en sector) bleken de verhoudingen
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sterk verschillend t.o.v. deze in de populatie (onder- of oververtegenwoordiging). Om
uitspraken over de gehele populatie te kunnen doen, werden de verhoudingen binnen
de verschillende strata (combinatie tussen vergunningstype, inkomenstarief en
gesubsidieerde

opvangplaatsen)

van

de

gerealiseerde

steekproef

via

een

wegingsfactor hersteld naar de verhoudingen uit de populatie8.

1.2.6 Betrouwbaarheidsinterval
Voor de interpretatie van de resultaten is het belangrijk om in het achterhoofd te
houden dat de cijfers afkomstig zijn uit een steekproef (= deel van de populatie) van
de Vlaamse ondernemingen. Dat impliceert dat de hier weergegeven percentages niet
rechtstreeks geïnterpreteerd kunnen worden als percentages van alle Vlaamse
ondernemingen. Ze geven enkel de verdeling in de gerealiseerde steekproef weer. De
foutenmarge bedraagt 4%. Concreet wil dit zeggen dat we rond elk percentagepunt
een interval trekken door 4 percentagepunten af te trekken en op te tellen. Op die
manier kan er met 95% betrouwbaarheid gesteld worden dat het percentage van alle
Vlaamse ondernemingen in het berekende interval ligt. Bij de scores van het algemeen
en

thematisch

gezondheidsbeleid,

alsook

de

componentscores

binnen

elk

gezondheidsbeleid wordt er telkens getest of er verschillen bestaan op het vlak van
de relevante settingkenmerken.
Om de verschillen in scores m.b.t. personeelsklasse en sector na te gaan, werd
gebruikt gemaakt van ANOVA toetsen. ANOVA is een parametrische F test waarbij
categorische variabelen met meer dan twee categorieën vergeleken worden op basis
van hun gemiddelde, bv. of de score voor het voedingsbeleid verschilt tussen
ondernemingen uit de bouw, industrie, transport en diensten, handel en horeca en de
quartaire sector. De ANOVA test geeft aan of de invloed van een variabele significant
is. Om na te gaan tussen welke categorieën er juist een verschil bestaat, moeten ook
nog paarsgewijze vergelijkingen uitgevoerd worden door middel van post-hoc
toetsen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van LSD-toetsen (‘Least Significant
Difference Test’).
Om betrouwbare uitspraken te doen, moet er ook rekening gehouden worden met
assumpties. De ANOVA test is robuust voor non-normaliteit, kleine of ongelijke
Dit werd gedaan door het toekennen van afzonderlijke gewichten voor elk stratum zodat deze ofwel zwaarder
(gewicht > 1) of minder zwaar (gewicht < 1) zou doorwegen op het totaal. De gewichten werden bekomen door de
proportie van elk stratum binnen de populatie te delen door de proportie van elk stratum binnen de gerealiseerde
steekproef. Aangezien er bij de oorspronkelijk gewichten een zeer groot gewicht met factor 5 zat en deze de
resultaten sterk kon beïnvloeden, werd ervoor gekozen om de oorspronkelijke gewichten te herschalen en hierbij de
wegingsfactoren niet groter dan 2 willen en niet kleiner dan 0.20 te maken. Dit zijn methodologisch aanvaardbare
ranges voor wegingsfactoren? Door de steekproefeenheden van de strata uit de gerealiseerde steekproef te
vermenigvuldigen met de berekende gewicht werd de gewogen steekproef bekomen. Binnen de gerealiseerde
steekproef zaten geen ondernemingen met 500-999 werknemers uit de bouw en 1000 of meer werknemers uit de
handel en horeca. Voor deze twee strata kon bijgevolg geen gewicht berekend worden. Verder betekent dit ook dat
het gezondheidsbeleid van deze ondernemingen niet vergeleken kan worden met deze van ondernemingen uit de
andere strata, waarvoor er wel respons was. Doordat er gebruikt gemaakt werd van een herschaald gewicht benadert
de steekproefgrootte van gewogen steekproef deze van de effectief gerealiseerde steekproef. Hierdoor worden
statistische analyses op de gewogen steekproef niet vertekend door eventuele extra steekproefeenheden in de
gewogen steekproef. In tabel 1 worden de gewichten per strata en de gewogen steekproef weergegeven.
8
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steekproefgrootte en type 1 fout9 . Dit wil zeggen dat zelfs wanneer de data niet
normaal verdeeld zijn en de steekproef klein of ongelijk verdeeld is, de nulhypothese
(er bestaat geen verschil tussen de groepen) doorgaans niet onterecht verworpen zal
worden. Wel moet er gecontroleerd worden voor de assumptie van homogeniteit, dit
wil zeggen dat de variantie van de residuen binnen de groepen gelijk moet zijn.
Wanneer deze assumptie geschonden is, zijn de resultaten onbetrouwbaar. Hiervoor
werd gecontroleerd door middel van de toets van Levene. Wanneer deze aangaf dat
de assumptie van homogeniteit geschonden werd, werd de Welch toets uitgevoerd.
Deze toets houdt rekening met ongelijke variantie en ongelijke steekproefgroottes en
is daarom betrouwbaarder in dit geval 10. Ook bij de ‘Independent Samples t Test’ werd
er via de toets van Levene nagegaan of de assumptie van homogeniteit van variantie
geschonden werd en werd geopteerd voor de Welch-toets in dat geval.
Verschillen in score met een significantieniveau p < 0.05 werden opgenomen in de
rapportage.

Blanca, M, Alarcón, E, Arnau, J., Bono, E., & Bendayan, E. (2017). Non-normal data: is ANOVA
still a valid option?. Psicothema, 29(4), 552-557.
10
Delacre, M., Leys, C., Mora, Y. L., Lakens, D. (2019). Taking parametric assumptions
seriously: Arguments for the Use of Welch’s F-test instead of the Classical F-test in One-way
ANOVA. International Review of Social Psychology, 32(1), 13.
9
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Tabel 1: Overzicht van de populatie, gerealiseerde steekproef, gewichten en gewogen steekproef van de indicatorenbevraging werk

SECTOR
POPULATIE
Industrie
(RSZ 4e
Bouw
kwartaal 2018)
Handel en horeca
Transport
en
diensten
Quartair

5176
1841

2823
1084

4092
951

649
678

374
525

210
341

78
97

58
78

13460
5595

19466
25
30
75

11286
25
14
41

9662
39
27
51

2481
14
13
19

1503
13
1
11

900
10
1
6

285
2
1
0

197
4
0
1

45780
132
87
204

101
35
266

32
16
128

57
35
209

26
24
96

19
23
67

11
19
47

1
17
21

6
10
21

253
179
855

1,67
1,66
1,88

1,24
1,99
1,93

0,72
0,56
0,85

0,65
0,31
0,44

0,50
1,61
0,29

0,37
0,92
0,32

0,67
0,11
0

0,18
0
0,37

0,9
1,1
1,4

0,96
0,98

1,65
1,27

1,34
0,51

0,47
0,53

0,37
0,43

0,36
0,34

1,46
0,11

0,18
0,15

1,0
0,6

TOTAAL

1,37

1,65

0,86

0,48

0,42

0,36

0,25

0,18

1,0

Industrie
Bouw
Handel en horeca
Transport
en
diensten
Quartair
TOTAAL

42
50
141

31
28
79

28
15
43

9
4
8

7
2
3

4
1
2

1
0
0

1
0
0

122
99
277

97
34
364

53
20
211

76
18
180

12
13
46

7
10
28

4
6
17

1
2
5

1
1
4

251
104
854

TOTAAL
GEREALISEERDE Industrie
STEEKPROEF Bouw
Handel en horeca
Transport
en
diensten
Quartair
TOTAAL
GEWICHTEN Industrie
Bouw
Handel en horeca
Transport
en
diensten
Quartair
GEWOGEN
STEEKPROEF

PERSONEELSKLASSE
5-9 wkn 10–19 wkn 20-49 wkn 50-99 wkn 100-199 wkn 200-499 wkn 500-999 wkn >= 1000 wkn TOTAAL
2230
1657
1498
490
349
196
72
39
6531
2659
1492
804
213
86
49
6
2
5311
7560,0
4230
2317
451
169
104
32
20
14883
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2. Kenmerken van de deelnemende ondernemingen
De kenmerken van de deelnemende bedrijven worden beschreven volgens de ongewogen
resultaten. Op die manier krijgen we een beeld van de bedrijven die de vragenlijst effectief
hebben ingevuld. De verdere, inhoudelijke resultaten zullen steeds gebaseerd zijn op de
gewogen data zodat deze een representatief beeld geven van de Vlaamse bedrijfspopulatie.

2.1 Bedrijfssector
Van de 855 respondenten situeren zich 253 ondernemingen (30%) in de transport- en
dienstensector, 204 (24%) ondernemingen in de handel en horeca, gevolgd door respectievelijk
179 (21%) en 132 ondernemingen (15%) uit de quartaire sector en industrie. 87 (10%)
respondenten zijn bouwbedrijven. Door extra investeringen en een andere aanpak tegenover
de vorige editie (zie: inleiding) ligt het totaal aantal respondenten duidelijk hoger dan bij de
voorbije bevragingen.
Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Industrie

132

15

Bouw

87

10

Handel en horeca

204

24

Transport en diensten

253

30

Quartair

179

21

Totaal aantal respondenten: 855

0% 20% 40% 60%

80%

Na weging is de verdeling naargelang sector als volgt: 33% van de respondenten komt uit de
handel en horeca, gevolgd door 29% uit de transport en diensten. 14% van de respondenten
zijn ondernemingen uit de industriesector, 12% uit de bouw en tot slot komen eveneens 12%
van de respondenten uit de quartaire sector. Zoals eerder aangegeven weerspiegelt deze
verdeling van de gewogen steekproef de reële verdeling van de gehele populatie.
In vergelijking met de bevraging van 2015 stellen we vast dat het aandeel ondernemingen uit
de quartaire sector, die in 2015 nog onderverdeeld werd in quartaire sector, openbaar bestuur
en onderwijs, sterk gedaald is van 47% naar 21%. Ook de industrie en bouw kennen een daling
van resp. 12% en 5% vertegenwoordiging tegenover 2015. In de handel en horeca zien we een
stijging van 11% naar 24% tegenover 2015. Transport en diensten als sector werd niet
meegenomen in de bevraging van 2015.
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2.2 Bedrijfsgrootte
Bijna de helft van de ondernemingen (46%) in deze steekproef bestaat uit ondernemingen met
minder dan 20 werknemers. Als we de volledige categorie kleine ondernemingen bekijken (<
50 werknemers), dan gaat het over 70,5%. Daarenboven zijn 89,5% van de ondernemingen
KMO’s (tot 199 werknemers), waarvan 19% van de ondernemingen in de categorie 50-199
werknemers.
De grotere ondernemingen vertegenwoordigen 10,5% van de volledige steekproef, waarvan
5,5% van de ondernemingen 500-999 werknemers telt en 5% meer dan 1000 werknemers.
Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Van 0-19

394

46,1

Van 20-49

209

24,4

Van 50-99

96

11,2

Van 100-199

67

7,8

Van 200-499

47

5,5

Meer dan 500

42

5,0

Totaal aantal respondenten: 855

0% 20% 40% 60%

80%

Als we de gerealiseerde steekproef vergelijken met de populatie, dan merken we een
ondervertegenwoordiging (factor 1,5) van ondernemingen met minder dan 20 werknemers, een
oververtegenwoordiging van ondernemingen met 50 tot 99 en 100 tot 199 werknemers (factor
2) en een zeer sterke oververtegenwoordiging (factor 10!) van ondernemingen met meer dan
200 werknemers in de steekproef.
Na weging is de verdeling naargelang bedrijfsgrootte als volgt: 68% ondernemingen met minder
dan 20 werknemers, 21% ondernemingen met 20 tot 49 werknemers, 5% ondernemingen met
50 tot 99 werknemers, 3% ondernemingen met 100 tot 199 werknemers, 2% ondernemingen
met 200 tot 499 werknemers en 1% ondernemingen met meer dan 500 werknemers. Deze
verdeling van de gewogen steekproef weerspiegelt de reële verdeling van de gehele populatie.
Tegenover 2015 zien we een toename van 24,5% van het aantal ondernemingen met minder
dan 50 werknemers. Het aantal KMO’s (tot 199 werknemers) is bijgevolg gestegen tegenover
2015 met 23,5%. Waar in 2015 grote ondernemingen (vanaf 200 werknemers) nog 18,6% van
de steekproef uitmaakten, is dit aantal in 2019 gedaald met 8,1%. Waar in 2015 de
ondernemingen met minder dan 20 werknemers niet bevraagd werden, is dit in 2019 wel het
geval.
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2.3 Provinciale verdeling
Wat betreft verdeling tegenover de 5 provincies, zien we in deze steekproef een groter aandeel
aan ondernemingen uit de provincie Antwerpen, nl. 27%, gevolgd door Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen en Vlaams-Brabant, met respectievelijk 22%, 21% en 18% van de totale steekproef.
De provincie Limburg is het minst vertegenwoordigd, met slechts 12% van de ondernemingen
uit de steekproef.
Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Vlaams-Brabant

152

18

Antwerpen

229

27

Limburg

107

12

West-Vlaanderen

180

21

Oost-Vlaanderen

187

22

Totaal aantal respondenten: 855

0% 20% 40% 60%

80%

2.4 Statuut werknemers
Wat betreft het statuut van de werknemers van de deelnemende ondernemingen, geeft het
grootste deel (62%) aan met zowel arbeiders en bedienden te werken. Bij 34% van de
ondernemingen zijn enkel bedienden aan de slag. Amper 4% van de ondernemingen geven aan
enkel arbeiders in dienst te hebben.
Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Enkel arbeiders

31

4

Enkel bedienden

294

34

Zowel arbeiders als bedienden

530

62

Totaal aantal respondenten: 855

0% 20% 40% 60%

80%

Tegenover 2015 is er een daling vast te stellen in het aantal ondernemingen die zowel arbeiders
als bedienden tewerkstellen, namelijk 12%. Daartegenover zien we een stijging van 9% en 3% in
het aantal ondernemingen die respectievelijk enkel bedienden of enkel arbeiders tewerkstellen.
Mogelijks gebeurde dit onder invloed van de wet op het eenheidsstatuut arbeidersbedienden11.

11

Wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
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2.5 Functie invuller vragenlijst
De vragenlijst werd overwegend ingevuld door de personeelsverantwoordelijke of HR-manager
(30%). De preventieadviseur veiligheid vulde in 22% van de gevallen de vragenlijst in. Bij 21%
van de ondernemingen gebeurde dit door de werkgever zelf.
Net zoals in 2015 zien we dat deze 3 sleutelfuncties dé ‘beslissers’, ‘uitvoerders’ en/of
‘adviseurs’ zijn wat betreft één of meerdere gezondheidsthema’s. Tegenover 2015 zien we nu
een verschuiving van overwegend preventieadviseurs die de bevraging toen invulden (31%) naar
de HR-managers (24% in 2015). Zo’n 8% van de invullers hebben een leidinggevende functie,
tegenover 10% in 2015. 7% van de invullers blijkt de vertrouwenspersoon te zijn, een categorie
die in 2015 niet beschikbaar was. 11% van de invullers vindt zijn/haar functie niet terug. Dit is
een terugkerend fenomeen, wat ook in de vorige bevragingen het geval was. De meeste
invullers van deze categorie blijken een eerder administratieve of ondersteunende functie te
hebben binnen de organisatie, zoals administratief bediende of office manager.
VRAAGSTELLING: WAT IS UW FUNCTIE BINNEN DE ONDERNEMING?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Preventieadviseur veiligheid

252

22

Bedrijfsleiding, werkgever

236

21

HR-manager, personeelsverantwoordelijke

339

30

(Direct) leidinggevende

94

8

13

1

0

0

0

0

Vertrouwenspersoon

82

7

Andere functie

124

11

Interne preventieadviseur arbeidsarts of
arbeidsverpleegkundige (IDPBW)
Externe preventieadviseur arbeidsarts of
arbeidsverpleegkundige (EDPBW)
Externe preventieadviseur psychosociale
aspecten

Totaal aantal respondenten: 855

0% 20% 40% 60%

80%
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3. Gezondheidsbeleid op het werk
3.1 Voeren ondernemingen
gezondheidsbeleid?

in

Vlaanderen

een

kwaliteitsvol

Dat ondernemingen binnen verschillende thema’s aan de slag zijn, zegt nog niets over de
kwaliteit van het gevoerde preventief gezondheidsbeleid. De kans bestaat bijvoorbeeld dat het
enkel gaat om losstaande en eenmalige initiatieven, acties of maatregelen. We weten met
andere woorden niet of de gezondheidsthema’s geïntegreerd zijn binnen een ruimer
gezondheidsbeleid.
Om dit te kunnen achterhalen, dienen we na te gaan in hoeverre bedrijven hiervoor een
kwalitatief proces volgen. In dit proces worden 4 procescomponenten onderscheiden:
beleidsmatig werken, betrokkenheid, deskundigheid en evidence-based werken.
Elke procescomponent staat voor een aantal subcomponenten:
•

Beleidsmatig werken: beleidsdocumenten, budget, overlegmomenten, doelstellingen

•

Betrokkenheid: participatie van leidinggevenden/arbeiders/bedienden, verzamelen van
gegevens, overlegmomenten, coördinatie, communicatie, gegevensverzameling

•

Deskundigheid: nascholing en vorming, netwerking met externe partners

•

Evidence-based werken: prioriteiten stellen, evaluatie van initiatieven

Deze procescomponenten kunnen we beschouwen als de kritische succesfactoren voor
bedrijven om gezondheidsbevordering op een kwaliteitsvolle manier te integreren in het beleid.
De procescomponenten werden algemeen bevraagd, maar ook over de verschillende
gezondheidsthema’s heen.
Per procescomponent wordt eveneens de vergelijking met 2015 (=link-scores) gemaakt. Enkel
identieke vragen die de procescomponent bepalen en die in beide jaren bevraagd werden,
worden voor deze vergelijking in rekening gebracht. Dit zorgt voor methodologisch correcte
vergelijkingen.
Er wordt eveneens bekeken of er verschillen tussen bedrijven met andere bedrijfskenmerken
(bv. sector, bedrijfsactiviteiten, grootte, …) zijn. Voor elk van de componenten wordt in dit
rapport beschreven welke vragen bepalend zijn voor de score die wordt toegekend aan de
component.
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3.2 Globale score van het gezondheidsbeleid in relatie tot de
bedrijfskenmerken
Als we kijken naar de globale score die ondernemingen halen, dat het resultaat is van de 4
procescomponenten samen (de totaalscore waarbinnen de score van elke procescomponent
dus voor 25% meetelt), dan blijkt die score gemiddeld 20,67 op 100 te zijn. Dit houdt in dat de
kwaliteit van het gezondheidsbeleid, net de kritische grens van 20 op 100 haalt, maar er dus
nog heel wat marge voor verbetering is.
Bij een vergelijking van deze globale score met het resultaat uit 2015 (= LINK-score), zien we
een significante stijging in score, wat betekent dat, globaal gezien, de kwaliteit van het
preventief gezondheidsbeleid van ondernemingen erop vooruit gegaan is.
In de grafiek is duidelijk zichtbaar dat de meeste ondernemingen zich aan de linkerkant
bevinden, waar de laagste scores gehaald worden. 34% van de ondernemingen (n=237) haalt
een score van ≤ 10 op 100. Als we het kwaliteitscriterium van 20 op 100 in acht nemen, situeert
56% van de ondernemingen (n=389) zich hieronder. Amper 4% van de ondernemingen (n=29)
haalt een score van meer dan de helft. De mediaan van de verdeling ligt op 17,52.

Als we de bedrijfskenmerken van nabij bekijken, stellen we vast dat de sector waarin de
onderneming werkzaam is, een verklaring kan zijn voor de behaalde score.
Er wordt een significant lagere score in de bouwsector vastgesteld tegenover industrie,
transport en diensten en de quartaire sector. Ook de handel- en horecasector scoort significant
lager dan de quartaire sector wat betreft het algemene gezondheidsbeleid. Deze resultaten zijn
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vergelijkbaar met de resultaten uit 2015, waar toen ook de handel- en horecasector en de
bouwsector het laagst scoren. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat bouw en handel
en horeca verhoudingsgewijs door veel meer kleine ondernemingen (resp. 93% en 95,3%
ondernemingen < 50 werknemers) vertegenwoordigd worden.

Als het gaat om bedrijfsgrootte, stellen we vast dat ondernemingen met minder dan 50
werknemers significant lager scoren dan grotere ondernemingen vanaf 50 werknemers. Het feit
dat kleinere organisaties met minder dan 50 werknemers significant lager scoren op het vlak
van een gezondheidsbeleid gaat hoogstwaarschijnlijk samen met het ontbreken van een goed
uitgebouwde preventiestructuur en zelfs HR structuur. Zo zijn deze organisaties niet verplicht
om een comité voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Daarnaast is het ook
zo dat hoe kleiner een organisatie is, hoe minder tijd en middelen zij hebben om in dit proces
te investeren. We zien dit ook bij HR, waar dit vaak uitbesteed wordt aan sociaal secretariaten
en HR beperkt blijft tot payroll. Bij het vergelijken van de resultaten zien we een gelijkaardig
beeld met 2015. Toen scoorden organisaties met minder dan 50 werknemers ook het minst
goed.
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Qua personeelsstatuut zien we een significant hogere score op het algemeen preventief
gezondheidsbeleid in ondernemingen waar enkel bedienden tewerkgesteld zijn, tegenover
ondernemingen waar zowel arbeiders als bedienden tewerkgesteld zijn. De meest voor de hand
liggende verklaring kan liggen in het type ondernemingen. Activiteiten rond gezondheid
kunnen bijvoorbeeld makkelijker te organiseren zijn in ondernemingen met enkel bedienden,
dan in een fabriekssetting. Mogelijks kan ook het opleidingsniveau, traditioneel meer
hooggeschoolden in een bediendenstatuut en meer laaggeschoolden in een arbeidersstatuut 12,
hierin een rol spelen. Lager opgeleiden hebben nl. meer drempels om gezond te leven dan
hoger opgeleiden, wat een verschil in motivatie kan betekenen.13 De werknemers zullen in dat
geval minder vragende partij zijn voor meer initiatieven rond gezondheid. Al is verder
onderzoek nodig om de exacte verklaring te kennen.

12

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/KiK_Laaggeschoolden201002.pdf

13

https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/wie-zijn-die-kwetsbare-groepen
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3.3 Componentscores van een gezondheidsbeleid in relatie tot de
bedrijfskenmerken
3.3.1 Beleidsmatige aanpak
Als we inzoomen op de procescomponenten onderling, kunnen we vaststellen dat organisaties
voor de component ‘beleidsmatige aanpak’ gemiddeld 2,27 op 10 scoren.
Bij een vergelijking met 2015 stellen we een significante daling vast. We kunnen dus stellen dat
ondernemingen er voor de component ‘beleidsmatige aanpak’ op achteruit gaan.
Net zoals bij de globale score, stellen we een significant lagere score vast voor de bouwsector
tegenover industrie, transport en diensten en de quartaire sector. De handel- en horecasector,
die voor het algemeen gezondheidsbeleid enkel significant lager scoorde tegenover de
quartaire sector, scoort voor de component ‘beleidsmatige aanpak’ ook significant lager dan
de industriesector. Dit is vergelijkbaar met het resultaat uit 2015, waar de ondernemingen uit
handel en horeca en uit de bouwsector ook de laagste scores lieten optekenen.
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Ook op vlak van bedrijfsgrootte zien we dezelfde scores als bij de globale componentscores.
Kleine ondernemingen (< 50 werknemers) scoren hier opnieuw lager. De resultaten van kleine
ondernemingen (< 50 werknemers) zijn significant verschillend van de resultaten van alle
ondernemingen vanaf 50 werknemers. Dit is een gelijkaardig beeld als in 2015.
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Voor het personeelsstatuut zien we een ander resultaat. Hier scoren ondernemingen met enkel
arbeiders significant lager dan ondernemingen met enkel bedienden en dan ondernemingen
met zowel arbeiders als bedienden, die een gelijke score behalen.

Een belangrijke parameter die de score van de component ‘beleidsmatige aanpak’ bepaalt, is
het opnemen van gezondheidsthema's in de beleidsdocumenten van de organisatie. Dit is
enerzijds een teken van formeel engagement en kan anderzijds ook wijzen op een strategie
van het bedrijf om te investeren in gezondheid van haar werknemers.
Mogelijke beleidsdocumenten kunnen zijn:
•

Arbeidsreglement

•

Huishoudelijk reglement

•

Jaarlijks actieplan

•

Globaal preventieplan

•

VTO-beleidsdocument

•

Specifiek gezondheidsplan

De aanwezigheid van een specifiek gezondheidsplan zou blijk kunnen geven van een duidelijk
(of uitgesproken) engagement op het vlak van gezondheidsbevordering. De drempel om hiertoe
te komen is voor veel organisaties echter nog te hoog. Maar het thema gezondheid kan ook
opgenomen worden in wettelijk verplichte documenten zoals het jaaractieplan en het globaal
preventieplan van de organisatie. Op die manier brengt het welzijn en gezondheid dichter bij
elkaar.
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Van de deelnemende ondernemingen brengt 88,8% één of meerdere gezondheidsthema’s
onder in een schriftelijk reglement, zoals het arbeidsreglement, huishoudelijk reglement of
VTO-reglement. 15,1% neemt ten minste één van de thema’s op in een schriftelijk plan, zoals
het jaarlijks actieplan of globaal preventieplan. 57,2% van de ondernemingen heeft over
minstens één van de thema’s mondelinge afspraken. Echter, hierbij moet de vraag gesteld
worden in hoeverre de HR-afdeling zicht heeft op het jaarplan van de preventieadviseur, gezien
de bevraging in 1 op 3 ondernemingen door iemand van HR ingevuld werd. In veel
ondernemingen blijven dit nl. strikt gescheiden werelden.
Een tweede belangrijk aspect dat blijk geeft van een beleidsmatige aanpak is het voorzien van
het nodige budget om te werken rond gezondheid. Hieruit blijkt dat 53% van de bevraagde
ondernemingen financiële middelen besteedt aan de werking rond gezondheid. Dit is met 2%
gedaald tegenover 2015.
VRAAGSTELLING: 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,

…

(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja

369

53

Neen

293

42

Ik weet het niet.

37

5

Totaal aantal respondenten: 699

0% 20% 40% 60%

80%

Als we dan dieper ingaan op de aspecten waaraan middelen besteed worden, valt op dat het
grootste deel van het budget geïnvesteerd werd in infrastructuur, waar in 2015 nog het minst
aan besteed werd. 1 op 2 ondernemingen besteedt middelen aan vorming of nascholing. Waar
in 2015 nog het meeste ondernemingen middelen besteedden aan acties en materialen, is er
nu slechts 20% die aangeeft hieraan budget te besteden.
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VRAAGSTELLING: AAN WELK(E) ASPECT(EN) VAN DE WERKING ROND GEZONDHEID HEEFT UW ONDERNEMING
BESTEED?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Consultancy/ondersteuning door externen

115

31

Vorming of nascholing

182

49

73

20

313

84

5

1

Materiaal en acties (bv. affiches, werkpakketten,
…)
Infrastructuur (bv. bureaumateriaal,
fietsenstalling, gratis fruit voor de werknemers,
…)
Ik weet het niet.

Totaal aantal respondenten: 369

Een

derde

belangrijke

pijler

voor

een

0% 20% 40% 60%

beleidsmatige

aanpak

is

80%

de

opname

van

gezondheidsthema’s in de agenda van officiële overlegmomenten of –organen binnen de
organisatie.
Voor ruim de helft van de bevraagde ondernemingen is gezondheid geen agendapunt geweest
op een overlegmoment. Dit is een stijging tegenover 2015. Als dit wel een agendapunt was,
dan was dit meestal op een personeelsvergadering (21%) en in mindere mate op het
directieoverleg (15%) of op een CPBW (14%). Slechts 4% van de ondernemingen heeft een
werkgroep rond gezondheid.
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VRAAGSTELLING: OP WELKE VAN DE VOLGENDE OVERLEGMOMENTEN IN UW ONDERNEMING IS ER EEN
TERUGKEREND AGENDAPUNT GEWEEST ROND GEZONDHEID?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Op het directieoverleg

107

15

Op de personeelsvergadering

144

21

Op een werkgroep rond gezondheid

25

4

Op een andere werkgroep

35

5

95

14

358

52

Andere, omschrijf:

18

3

Ik weet het niet.

48

7

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.

Totaal aantal respondenten: 699

0% 20% 40% 60%

80%

Een laatste aspect dat de beleidsmatige aanpak bepaalt, is het stellen van doelen rond
gezondheid. 1 op 3 ondernemingen geeft aan géén doelstellingen te formuleren m.b.t..
gezondheid en 1 op 3 doet dit op basis van wettelijke richtlijnen.
Andere ondernemingen doen dit op basis van voorstellen geformuleerd door externen (16%),
op basis van de strategische visie van de onderneming (14%) of op basis van beschikbare
gegevens over de wensen en verwachtingen van het personeel (14%) of problematieken m.b.t..
gezondheid bij het personeel (13%).
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VRAAGSTELLING: OP BASIS WAARVAN KIEST UW ONDERNEMING DOELSTELLINGEN BINNEN DE WERKING ROND
GEZONDHEID?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Op basis van wettelijke richtlijnen (bv. vanuit
rook- of alcoholverbod, psychosociale risico’s

279

33

133

16

116

14

108

13

121

14

275

32

Andere, omschrijf:

5

1

Ik weet het niet.

27

3

(burnout), vanuit ergonomie, …)
Op basis van voorstellen geformuleerd door
externen (bv. 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.

Totaal aantal respondenten: 693

0% 20% 40% 60%

80%

3.3.2 Betrokkenheid
Op de component ‘betrokkenheid’ scoren ondernemingen gemiddeld 2,17 op 10.
Een vergelijking met 2015 leert ons dat organisaties toen een significant lagere score haalden
(=LINK-score). We mogen dus stellen dat ondernemingen, ondanks de lage score, er in 2019
wel significant op vooruit gaan.
We stellen een significant lagere score vast voor de bouwsector tegenover alle andere sectoren.
Daarnaast is er ook een significant lagere score voor de sector handel en horeca tegenover de
quartaire sector. De sectoren die op het algemene gezondheidsbeleid de laagste scores
behaalden, halen voor deze component dus ook een lagere score.
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In tegenstelling tot de vorige procescomponent worden voor de component betrokkenheid
geen significante verschillen vastgesteld qua bedrijfsgrootte. Ook in 2015 was dit het geval.
Dit is wel het geval voor personeelsstatuut. Ondernemingen waar enkel bedienden aan het werk
zijn, of enkel arbeiders, laten significant betere scores optekenen dan ondernemingen waar
zowel arbeiders als bedienden aan de slag zijn. Het lijkt dus zo te zijn dat de werknemers in
die ondernemingen waar beide statuten aan de slag zijn veel minder betrokken worden
tegenover ondernemingen waar maar één van beide statuten vertegenwoordigd wordt.
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Als we de procescomponent even van nabij bekijken, is de coördinatie van het preventief
gezondheidsbeleid een belangrijke indicator voor de kwaliteit. In 32% van de ondernemingen
is het de werkgever zelf die de coördinatie op zich neemt. Daarnaast is het een taak die in 1 op
4 ondernemingen opgenomen wordt door de HR-manager. Waar dit in 2015 nog in de meeste
ondernemingen door de preventieadviseur veiligheid opgenomen werd, is dit momenteel
gedaald tot 23%. We zien dus een verschuiving in coördinatie van preventieadviseur naar
werkgever.
VRAAGSTELLING: WIE NEEMT DE COÖRDINATIE VAN DE WERKING ROND GEZONDHEID (VOOR DE VERSCHILLENDE
THEMA’S) OP ZICH?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Preventieadviseur veiligheid

198

23

Bedrijfsleiding, werkgever

277

32

HR-manager, personeelsverantwoordelijke

217

25

(Direct) leidinggevende

96

11

22

3

72

9

27

3

Vertrouwenspersoon

73

9

Niemand

149

17

Andere functie, vul in:

24

3

Ik weet het niet.

12

1

Interne preventieadviseur arbeidsarts of
arbeidsverpleegkundige (IDPBW)
Externe preventieadviseur arbeidsarts of
arbeidsverpleegkundige (EDPBW)
Externe preventieadviseur psychosociale
aspecten

Totaal aantal respondenten: 696

0% 20% 40% 60%

80%

Een tweede onderdeel dat de betrokkenheid bepaalt, is de inhoud van het overleg. In 1 op 5
van de ondernemingen waar gezondheid een agendapunt was, stond het thema mentaal
welbevinden en veerkracht (19%) op de agenda. Het thema beweging stond in 17% van de
ondernemingen de agenda. De thema’s alcohol en illegale drugs waren het onderwerp van
overleg in 11% en 7% van de ondernemingen. Gezien het alsmaar groter wordend probleem in
ondernemingen omtrent een stijgend aantal werknemers dat meer werkstress ervaart (wat zich
vertaalt in meer uitval, gerelateerd aan klachten van depressie en burn-out) en de relatief
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nieuwe wetgeving rond psychosociale risico’s en re-integratie, hoeft het niet te verbazen dat
het thema mentaal welbevinden het sterkst naar voor komt.
Het meest voorkomend item op het overleg, was het adviseren van de werking rond gezondheid
(18%). Verder kwamen de planning en de uitvoering van de werking rond gezondheid aan bod
(beiden score van 12%) en tot slot kwam de evaluatie van de werking rond gezondheid maar in
10% van de ondernemingen aan bod op het overlegmoment rond gezondheid.
VRAAGSTELLING: ROND WELK(E) GEZONDHEIDSTHEMA(‘S) IS ER EEN AGENDAPUNT GEWEEST OP DIT OVERLEG?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Gezonde voeding

125

15

Beweging

146

17

Minder lang stilzitten

107

13

Roken

129

15

Alcohol

95

11

Illegale drugs

58

7

Mentaal welbevinden en veerkracht

159

19

Ik weet het niet.

13

2

Totaal aantal respondenten: 291

0% 20% 40% 60%

80%

Participatie van werknemers is een derde indicator voor de component betrokkenheid.
Leidinggevenden worden consistent meer betrokken dan arbeiders en bedienden en bedienden
ook consistent meer dan arbeiders. Medewerkers worden vooral betrokken bij het adviseren
van de werking rond gezondheid: leidinggevenden in 38% van de ondernemingen, voor
bedienden en arbeiders in respectievelijk 33% en 24% van de ondernemingen. In ongeveer 1 op
2 ondernemingen is er geen participatie door leidinggevenden (42%), arbeiders (54%) of
bedienden (47%). Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze uit 2015, waar toen ook in bijna
de helft van de ondernemingen geen werknemers betrokken werden.
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VRAAGSTELLING: ZIJN LEIDINGGEVENDEN (DIRECTIE, KADERLEDEN)/BEDIENDEN/ARBEIDERS IN DE ONDERNEMING
BETROKKEN BIJ:
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

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.

Statuut

Totaal

% van antwoorden

%

L

262

38

B

221

33

A

106

24

L

165

24

B

118

18

A

40

9

L

178

25

B

154

23

A

68

16

L

161

23

B

133

20

A

68

16

L

292

42

B

236

54

A

313

47

L

54

8

B

38

6

A

36

8

Totaal aantal respondenten: 699 (L), 670 (B), 436 (A)

0% 20% 40% 60%

80%

Communicatie van het preventief gezondheidsbeleid behoort ook tot de component
betrokkenheid. In 40% van de ondernemingen wordt niet gecommuniceerd over het
gezondheidsbeleid. Als er gecommuniceerd wordt, is dit vooral naar de werknemers (39%) en
in mindere mate naar leidinggevenden (19%). Extern wordt quasi niet gecommuniceerd (3%).
Nochtans kan externe communicatie ondernemingen heel wat opleveren in de ‘war on talent’
en het zich onderscheiden van concurrenten naar klanten toe. Ook inzake thema’s als roken,
alcohol- en ander druggebruik is een externe communicatie omtrent regelgeving bijvoorbeeld
zeker aangewezen.
De communicatie zelf gebeurt vooral informeel (78%). Daarnaast worden nieuwe werknemers
bij indiensttreding in 34% van de ondernemingen op de hoogte gebracht van het preventief
gezondheidsbeleid. Intranet (24%) en (personeels)vergaderingen (16%) zijn tot slot ook nog
populaire communicatiekanalen.
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VRAAGSTELLING: HOE COMMUNICEERT UW ONDERNEMING OVER HET GEZONDHEIDSBELEID?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Via informeel overleg (bv. praten met collega’s)

231

78

Via de website van de onderneming

25

8

72

24

140

16

Bij indiensttreding van nieuwe medewerkers

102

34

Via ambassadeurs

14

5

Op de opendeurdag

4

1

Andere, omschrijf:

8

3

Ik weet het niet.

2

1

Via intranet (digitaal platform) of ander
communicatiekanalen (app, sociale media,
personeelskrantje, …)
Via een vergadering of bijeenkomst met
personeel

Totaal aantal respondenten: 298

0% 20% 40% 60%

80%

Tot slot behoort ook gegevensverzameling tot de pijler betrokkenheid. Hier gaan we na, indien
doelstellingen bepaald worden op basis van beschikbare gegevens van de personeelsleden, hoe
deze informatie m.b.t. problematieken, wensen en verwachtingen verzameld worden. In de
meeste ondernemingen gebeurt dit via individuele meldingen, zoals een email of ideeënbus
(62%) of overlegmomenten (61%). Een bevraging gebeurt in 44% van de ondernemingen.
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VRAAGSTELLING: OP WELKE WIJZE WERDEN DEZE GEGEVENS (PROBLEMATIEKEN, WENSEN EN VERWACHTINGEN)
VERZAMELD DOOR UW ONDERNEMING?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Via gezondheidstoezichten

45

27

Via bevraging

74

44

101

61

103

62

Andere manier, omschrijf:

5

3

Ik weet het niet.

5

2

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

Totaal aantal respondenten: 166

0% 20% 40% 60%

80%

3.3.3 Deskundigheid
Op deze procescomponent scoren ondernemingen slechts 1,17 op 10. De mediaan (0,12) geeft
zelfs aan dat in werkelijkheid een groot aantal ondernemingen op deze procescomponent
eigenlijk 0 scoort.
Bij een vergelijking van de resultaten tussen 2015 en 2019, stellen we geen significant verschil
in score vast (=LINK-score). We mogen er dus vanuit gaan dat ondernemingen er noch op
vooruit noch op achteruit gaan.
Als we kijken naar de bedrijfskenmerken stellen we vast dat ondernemingen uit de quartaire
sector duidelijk de hoogste score laten optekenen. Enkel het verschil met de industriesector is
niet verschillend. Ondernemingen in de quartaire sector zetten dus makkelijker in op het
deskundig maken van hun werknemers.
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Naar bedrijfsgrootte zien we een lagere score voor ondernemingen < 50 werknemers tegenover
ondernemingen vanaf 100 werknemers. In 2015 was dit verschil nog niet zo uitgesproken,
gezien er toen enkel een verschillende score vastgesteld kon worden tegenover de erg grote
ondernemingen (> 500 werknemers). Het ontbreken van tijd en middelen of een degelijke
preventiestructuur kan hier zeker een verklaring voor bieden.

Naar personeelsstatuut zien we geen verschillen tussen de ondernemingen.
Deze procescomponent wordt onder andere bepaald door samenwerking met partners, dewelke
een belangrijk aspect is bij het in de praktijk brengen van een gezondheidsbeleid op het werk.
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Uit de bevraging kunnen we vaststellen dat 55% van de ondernemingen aangeeft voor één of
meerdere thema’s samen te werken met hun externe dienst voor preventie en bescherming op
het werk (EDPBW). Dat is duidelijk minder dan in 2015, waar dat nog 80% was. Daarnaast wordt
in 9,6% van de ondernemingen met een externe consultant samengewerkt of in 6,9% van de
ondernemingen met een interne deskundige.
Als we dieper ingaan op de reden van samenwerking, dan wordt duidelijk dat deze
samenwerking in 4 op 5 van de ondernemingen gebaseerd is op doorverwijzing. 42,2% van de
ondernemingen geeft aan dat deze samenwerking ook bestaat uit het aanreiken van
informatiematerialen, wat in 2015 nog 63% was en ruim 1 op 5 ondernemingen werkt samen
voor het organiseren van infosessies, workshops of opleidingen voor het personeel. Bij de
vorige bevraging was dit nog zeker de helft.
En ander belangrijk onderdeel die de kwaliteit van de procescomponent deskundigheid bepaalt,
bestaat uit het aanbieden van vormingen en nascholingen. In 1 op 5 ondernemingen volgde
minimum 1 personeelslid een vorming of nascholing om te werken rond gezondheid. In 2015
was dit nog 34%.
VRAAGSTELLING: 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)
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja

141

20

Neen

490

71

Ik weet het niet.

63

9

Totaal aantal respondenten: 694

0% 20% 40% 60%

80%

Als er dieper ingegaan wordt op de vorming/nascholing, stellen we vast dat dit in 55% van de
ondernemingen de preventieadviseur veiligheid is die een opleiding volgt. Dit is minder dan in
2015, waar dit 76% was. Verder volgt de HR-manager of personeelsverantwoordelijke (32%), de
werkgever zelf (24%) of de vertrouwenspersoon (19%) een vorming/nascholing omtrent
gezondheid.
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VRAAGSTELLING: WIE HEEFT IN UW ONDERNEMING EEN VORMING/NASCHOLING GEVOLGD OM TE WERKEN ROND
GEZONDHEID? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK )
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Preventieadviseur veiligheid

77

55

Bedrijfsleiding, werkgever

34

24

HR-manager, personeelsverantwoordelijke

45

32

(Direct) leidinggevende

12

9

14

10

7

5

4

3

Vertrouwenspersoon

27

19

Andere werknemer

17

12

Ik weet het niet.

8

6

Interne preventieadviseur arbeidsarts of
arbeidsverpleegkundige (IDPBW)
Externe preventieadviseur arbeidsarts of
arbeidsverpleegkundige (EDPBW)
Externe preventieadviseur psychosociale
aspecten

Totaal aantal respondenten: 141

0% 20% 40% 60%

80%

Als we dieper ingaan op de verschillende gezondheidsthema’s, dan zien we dat vooral voor het
thema mentaal welbevinden vormingen/nascholingen gevolgd worden (56%), wat ook in 2015
het populairste thema was. Dit hoeft niet te verbazen, gezien dit thema een nauwe link heeft
met werkbaar werk, welzijnsbeleid en het aantal werknemers dat kampt met depressie of burnout alsmaar stijgt. 14 Het is op zich positief dat ondernemingen op dat vlak zelf het heft in
handen trachten te nemen. De andere thema’s liggen wat in elkaars lijn.

14

KB van 10 april 2015 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Net zoals bij de

CAO 100 in 2010, zijn er wettelijke verplichtingen aan verbonden, wat maakt dat ondernemingen
initiatieven moeten nemen op dat vlak.
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VRAAGSTELLING: VOOR WELK GEZONDHEIDSTHEMA IS ER DOOR MINSTENS ÉÉN PERSONEELSLID EEN
VORMING/NASCHOLING GEVOLGD OM TE WERKEN ROND GEZONDHEID?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Gezonde voeding

50

36

Beweging

52

37

Minder lang stilzitten

43

30

Roken

39

27

Alcohol

40

28

Illegale drugs

31

22

Mentaal welbevinden en veerkracht
Voor een ander dan bovenstaande
gezondheidsthema’s, welk?
Ik weet het niet.

56

79
8

5

17

12

Totaal aantal respondenten: 141

0% 20% 40% 60%

80%

3.3.4 Evidence-based werken
Op deze procescomponent scoren ondernemingen slechts 1,73 op 10. De mediaan (0,67) geeft
zelfs aan dat in werkelijkheid een groot aantal ondernemingen op deze procescomponent
eigenlijk 0 scoort, terwijl een klein aantal ondernemingen hoge scores haalt.
Bij een vergelijking van de resultaten tussen 2015 en 2019, stellen we geen significante
verandering vast (=LINK-score). We mogen er dus vanuit gaan dat ondernemingen er niet op
voor- noch op achteruit gaan.
Als we kijken naar de bedrijfskenmerken, dan zien we dat ondernemingen uit de quartaire
sector het beter doen dan ondernemingen uit bouwsector of handel en horeca. Ook de
industriesector laat betere scores optekenen dan de bouwsector. De nauwe link met de, vaak,
eigen core business kan dus ook voor de component evidence-based werken doorgetrokken.
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Op vlak van bedrijfsgrootte doen enkel ondernemingen met een grootte van 100-199
werknemers het beter dan kleine ondernemingen (< 50 werknemers).

Op vlak van personeelsstatuut zijn geen verschillen vast te stellen.
De manier waarop ondernemingen doelstellingen stellen om aan gezondheid te werken zal mee
bepalen in hoeverre ze evidence-based te werk gaan. Om kwaliteitsvol te kunnen werken rond
gezondheid is het belangrijk om niet louter op basis van wettelijke richtlijnen deze prioriteiten
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vast te leggen, maar ook rekening te houden met andere gegevens zoals problematieken,
wensen en verwachtingen van medewerkers.
Een derde van de ondernemingen bepaalt doelstellingen op basis van wettelijke richtlijnen. In
2015 was dit bijna dubbel zoveel. Daartegenover geeft ook 1/3de van de ondernemingen aan
geen doelstellingen te formuleren binnen hun werking rond gezondheid. De andere
antwoordcategorieën scoren gelijkaardig.
VRAAGSTELLING: OP BASIS WAARVAN KIEST UW ONDERNEMING DOELSTELLINGEN BINNEN DE WERKING ROND
GEZONDHEID?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Op basis van wettelijke richtlijnen (bv. vanuit
rook- of alcoholverbod, psychosociale risico’s

279

33

133

16

116

14

108

13

121

14

275

32

Andere, omschrijf:

5

1

Ik weet het niet.

27

3

(burnout), vanuit ergonomie, …)
Op basis van voorstellen geformuleerd door
externen (bv. 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.

Totaal aantal respondenten: 693

0% 20% 40% 60%

80%

Een tweede belangrijk aspect van evidence-based werken is evalueren. Op die manier kan het
beleid of de acties bijgestuurd en geoptimaliseerd worden.
72% van de ondernemingen, een stijging van 17% tegenover 2015, evalueert zijn werking rond
gezondheid niet. 1 op 6 ondernemingen geeft aan specifieke acties te evalueren en slechts 8%
gebruikt de evaluatiegegevens om het gehele gezondheidsbeleid te evalueren, wat in 2015 nog
respectievelijk 18% en 12% was.
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VRAAGSTELLING: EVALUEERT UW ONDERNEMING ZIJN WERKING ROND GEZONDHEID?
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, we evalueren het geheel gezondheidsbeleid.

56

8

Ja, we evalueren specifieke acties.

105

15

Neen, we voeren geen evaluatie uit.

499

72

Ik weet het niet.

33

5

Totaal aantal respondenten: 693

0% 20% 40% 60%

80%

Op vlak van inhoud en kwaliteit van de evaluatie kunnen geen uitspraken gedaan worden.
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3.4 Conclusies en aanbevelingen
In dit deel van de indicatorenmeting wordt vooral aandacht besteed aan het themaoverstijgende of ‘geïntegreerde’ preventieve gezondheidsbeleid. Dit wordt gerealiseerd door in
de bevraging een sterk accent te leggen op het te lopen proces, dat gepaard gaat met een
kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid op het werk.
We kunnen dit proces onderverdelen in vier belangrijke procescomponenten: beleidsmatig
werken,

betrokkenheid,

deskundigheid

en

evidence-based

werken.

Het

zijn

deze

procescomponenten die werden bevraagd over de verschillende gezondheidsthema’s heen.
Deze vier kwaliteitscomponenten resulteren elk afzonderlijk in een componentscore. De vier
componentscores samen resulteren in een algemene en globale score. Deze globale score geeft
eigenlijk weer in hoeverre gezondheidsbevordering procesmatig en gestructureerd door een
bedrijf wordt aangepakt.
Uit de resultaten blijkt dat bedrijven en organisaties in 2015 een gemiddelde globale score van
20,67 op 100 laten optekenen. Bij een vergelijking van deze globale score met de score van
2015, dan zien we een stijging, wat betekent dat ondernemingen er in 2019 op vooruit gaan.
Ondanks het feit dat de kwaliteitsscore van 20 net gehaald wordt, moeten we echter vaststellen
dat 56% van de ondernemingen deze score niet haalt en slechts 4% van de bevraagde
ondernemingen net de helft haalt. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel in de manier
waarop het preventief gezondheidsbeleid aangepakt moet worden.
Heel wat bedrijfskenmerken kunnen verschillen in scores tussen ondernemingen verklaren.
Net zoals in 2015 halen ondernemingen uit de bouwsector en de handel- en horecasector de
minst hoge scores. Verhoudingsgewijs worden deze sectoren door veel meer kleinere
ondernemingen (< 50 werknemers) vertegenwoordigd, waarvan eveneens vastgesteld wordt
dat deze het veel minder goed doen (zie verder).
Los van het feit dat bijna 6 op 10 bouwbedrijven in deze bevraging ook minder dan 50
werknemers telt, speelt wellicht ook werkorganisatie een rol. Een bouwbedrijf is eerder atypisch
op dat vlak, het merendeel van de werknemers doet zijn job op verplaatsing, veelal buiten. Dit
vergt voor bouwbedrijven toch extra inspanningen om activiteiten te organiseren en
werknemers te ondersteunen op vlak van gezondheidsbevordering.
Het feit dat kleinere organisaties met minder dan 50 werknemers significant lager scoren op
het vlak van een gezondheidsbeleid gaat hoogstwaarschijnlijk samen met het ontbreken van
tijd en middelen en een goed uitgebouwde HR- en preventiestructuur. Zo zijn deze organisaties
niet verplicht om een comité voor preventie en bescherming op het werk op te richten. De
verplichtingen in het kader van de welzijnswetgeving door de kleinste bedrijven nog vaak louter
als een administratieve last ervaren. Ze beschouwen een preventief welzijnsbeleid niet altijd als
een strategische hefboom voor het eigen bedrijf. Het hoeft dan ook misschien niet echt te
verbazen dat deze bedrijven ook weinig of geen inspanningen doen op vlak van een preventief
gezondheidsbeleid en welzijnsbeleid.

Dit is in feite ook normaal: een preventief
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gezondheidsbeleid ligt bij voorkeur toch in het verlengde van een goed uitgewerkt HR- en
welzijnsbeleid in een bedrijf.
Daarnaast is het ook zo dat hoe kleiner een organisatie is, hoe minder tijd, middelen,
expertise… zij hebben om in dit proces te investeren. In dergelijke ondernemingen, is het vaak
de ondernemer die op basis van eigen ervaringen of ervaringen bepaalde acties opzet op korte
termijn of waardoor de aandacht voor gezondheid zelfs op de achtergrond verzeild raakt. Ook
bij andere domeinen, zoals HR of welzijn zien we gelijkaardige vaststellingen. 15
Tot slot zien we ook hogere scores op het preventief gezondheidsbeleid in ondernemingen
waar enkel bedienden tewerkgesteld zijn, tegenover ondernemingen waar zowel arbeiders en
bedienden tewerkgesteld zijn. Het feit dat activiteiten rond gezondheid makkelijker te
organiseren zijn in ondernemingen met enkel bedienden, dan in een fabriekssetting, kan een
verklaring zijn voor dat verschil. Mogelijks kan ook het opleidingsniveau, traditioneel meer
hooggeschoolden in een bediendenstatuut en meer laaggeschoolden in een arbeidersstatuut 16,
hierin een rol spelen. Lager opgeleiden hebben nl. meer drempels om gezond te leven dan
hoger opgeleiden, wat een verschil in motivatie kan betekenen. 17 De werknemers zullen in dat
geval mogelijks minder vragende partij zijn voor meer initiatieven rond gezondheid. Echter, dit
heeft met veel meer factoren te maken. Als een werkgever het belangrijk genoeg vindt om
initiatieven te nemen, dan zijn die drempels van de werknemer een eerste te nemen horde. Er
is zeker meer onderzoek nodig om de exacte verklaring van het verschil te kennen.
Als we de componentscores onder de loep nemen, stellen we een daling vast op de component
‘beleidsmatige aanpak’. Ondernemingen evolueren dus niet verder in de positieve zin naar een
beleidsmatige aanpak van het preventief gezondheidsbeleid. Beleidsmatig werken houdt in dat
ondernemingen initiatieven nemen om gezondheid werkelijk te verankeren in het beleid en
hiervoor ook de nodige middelen voorzien. Het opnemen van gezondheidsthema’s in ‘officiële’
beleidsdocumenten van de organisatie is immers een teken van formeel engagement. Ook het
nodige budget vrijmaken, het opnemen van gezondheid in de agenda van overlegmomenten of
-organen en stellen van doelen rond gezondheid heeft blijk van een beleidsmatige aanpak.
Ook hier laten de bouwsector en handel- en horecasector opnieuw de slechtste scores
optekenen, net zoals de kleine ondernemingen (< 50 werknemers) opnieuw de slechtste
leerlingen zijn. Groter organisaties hebben vaak een beter uitgewerkte beleidsstructuur met
domeinen zoals HR en welzijn. Gezondheid wordt vaak in deze domeinen gekaderd, dus het
spreekt voor zich dat gezondheid in grote ondernemingen dan ook beter uitgewerkt wordt.
Echter, in tegenstelling tot de globale score, zien we hier dat ondernemingen met enkel
arbeiders lager scoren.

15

ENWHP: Report on the current status of workplace health promotion in SME’s (2018)

16

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/KiK_Laaggeschoolden201002.pdf

17

https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/wie-zijn-die-kwetsbare-groepen
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In 88,8% van de ondernemingen wordt één of meerdere gezondheidsthema’s ondergebracht in
een schriftelijk reglement (arbeidsreglement, huishoudelijk reglement, VTO-reglement). Als het
gaat over de opname van het thema in een schriftelijk plan (jaarlijks actieplan, globaal
preventieplan), dan is dat al heel wat minder (15,1%). Het opnemen van het thema gezondheid
in wettelijk verplichte documenten, zoals het jaaractieplan en het globaal preventieplan, brengt
het thema welzijn en gezondheid toch al wat dichter bij elkaar.
Ook het besteden van budget om te werken aan gezondheid, illustreert beleidsmatig werken.
Iets minder dan de helft van de ondernemingen besteedt geen enkel budget aan gezondheid
op de werkvloer. Positief is wel dat dat budget meestal wordt besteed aan infrastructuur en
vorming of nascholing, wat duurzamer en nuttiger is dan aan preventiematerialen, wat in 2015
wel nog het geval was.
Gezondheidsbevordering vindt voorlopig nog niet echt zijn weg op de agenda van
overlegmomenten in de onderneming, gezien dit onderwerp in de helft van de ondernemingen
niet aan bod komt. Nochtans is dit een belangrijke voorwaarde om gezondheid een
prominentere plaats in de onderneming te kunnen geven.
Tot slot moeten we vaststellen dat 1 op 3 geen doelen heeft op vlak van preventieve
gezondheid. Nochtans is het stellen van doelstellingen noodzakelijk om procesmatig te kunnen
werken. Dit is ook wat de kadermethodiek Gezond Werken stelt, als voorwaarde om een
kwalitatief preventief gezondheidsbeleid te kunnen uitbouwen. 18
Betrokkenheid is een andere belangrijke component die bepaalt hoe kwaliteitsvol het preventief
gezondheidsbeleid is. Het blijkt één van de meest effectieve componenten te zijn. Het
betrekken van werknemers of vertegenwoordigers van de onderneming moet verder gaan dan
hen consulteren of informeren, maar ze moeten ook actief betrokken worden in het proces,
bijvoorbeeld via het nemen van beslissingen.
Als we kijken hoe ondernemingen hierop scoren, stellen we vast dat ondernemingen erop
vooruitgaan tegenover 2015. Ze zetten dus meer in op het betrekken van hun werknemers bij
het preventief gezondheidsbeleid.
Bij de coördinatie van het preventief gezondheidsbeleid zien we een verschuiving van de
preventieadviseur veiligheid naar de HR-manager. In de meeste ondernemingen is het de
bedrijfsleider die de taak op zich neemt. Wat hier belangrijk is, is dat er iemand de taak op zich
neemt, of, in het kader van een geïntegreerd beleid, dat dit samen gebeurt.
Vooral het thema mentaal welbevinden is onderwerp van overleg en dan wordt er binnen het
overleg vooral geadviseerd, terwijl plannen, uitvoeren en evalueren veel minder aan bod
kwamen. Nochtans zorgen deze laatste items voor een veel sterkere betrokkenheid van de
werknemers bij het preventief gezondheidsbeleid.
Als we kijken naar de mate van communicatie, dan stellen we vast dat er in 2 op 5
ondernemingen helemaal niet gecommuniceerd wordt over het preventieve gezondheidsbeleid.

18

https://www.gezondleven.be/settings/gezond-werken
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Dit is nochtans een belangrijke voorwaarde in de betrokkenheid. Ondernemingen hebben het
voordeel van extern communiceren in de war on talent bovendien nog niet ontdekt.
Ook externe communicatie inzake regelgeving (voor de thema’s roken, alcohol en andere
drugs) gebeurt dus slechts erg weinig.
Op de procescomponent deskundigheid scoren ondernemingen erg laag. Bovendien wordt een
voor- noch achteruitgang vastgesteld tegenover 2015. Deskundigheid heeft enerzijds
betrekking op het voorzien van opleiding voor de eigen medewerkers. Maar evengoed staat de
component deskundigheid voor het beroep doen op de expertise van externe organisaties en
deskundigen.
Voor deze component doen ondernemingen uit de quartaire sector het duidelijk beter dan
andere ondernemingen. Blijkbaar zien ondernemingen uit deze sector makkelijker het nut en
de noodzaak van deskundig advies of begeleiding in.
Kleinere organisaties laten opnieuw minder goede scores optekenen. Het feit dat (kleinere)
KMO’s nauwelijks beroep doen op externe deskundigen of investeren in opleiding is niet nieuw.
Nochtans zou men kunnen veronderstellen dat hoe kleiner de organisatie is, hoe groter de nood
aan externe dienstverlening zou moeten zijn. In kleine organisaties moeten de taken immers
verdeeld worden onder minder mensen, de tijdsinvestering voor de core business activiteiten
is hier dan ook veel groter. Toch wordt er nog minder beroep gedaan op externen.
Directe en indirecte kosten die hiermee gepaard gaan spelen hierin ongetwijfeld een bepalende
rol. Opleiding voorzien voor medewerkers of beroep doen op deskundig advies lijkt voor de
kleinste organisaties momenteel weinig haalbaar. Temeer daar de indirecte kosten – doordat
werknemers niet kunnen worden ingezet voor hun normale activiteiten – voor de kleinste
bedrijven ook hoger uitvallen. Het voorzien van financiële steunmaatregelen of incentives voor
KMO’s, is daarom zeker te overwegen en lijkt onvermijdelijk om enige progressie te kunnen
maken. Toch stellen we vast dat ook grote bedrijven relatief weinig beroep op externe
deskundigheid, terwijl de financiële drempel hier toch lager zou moeten zijn.
Als er beroep gedaan wordt op samenwerking met partners, hetgeen een belangrijk aspect is
bij het in de praktijk brengen van een gezondheidsbeleid op het werk, stellen we vast dat er
vooral met externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW’s)
samengewerkt wordt. Die samenwerking is dan vooral gebaseerd op doorverwijzing. Nochtans
zouden ondernemingen op meer duurzamere vormen van samenwerking beroep kunnen doen,
die op lange termijn een kwaliteitsvoller preventief gezondheidsbeleid zouden opleveren, zoals
het samen organiseren van infosessies, gebruik van gezamenlijke infrastructuur of aanreiken
van materialen. Op het samenwerken met derden voor de begeleiding bij het uitbouwen van
een beleid, wat de meest effectieve vorm van samenwerking is, wordt door quasi geen enkele
organisatie beroep gedaan.
Opleidingen worden vooral door de preventieadviseur veiligheid gevolgd en dan vooral voor het
thema mentaal welbevinden. Dit hoeft niet te verbazen, gezien dit thema een nauwe link heeft
met werkbaar werk en aangezien het aantal werknemers dat kampt met depressie of burn-out
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alsmaar stijgt. 19 Het is op zich positief dat ondernemingen op dat vlak zelf het heft in handen
trachten te nemen, al is het aantal ondernemingen die aangeeft dat er vormingen gevolgd
worden, nog steeds erg beperkt (slechts 1 op 5).
‘Evidence-based werken’ wil zeggen dat men rekening houdt met beschikbare gegevens binnen
de organisatie om prioriteiten te bepalen op het vlak van gezondheid. Deze gegevens worden
dan systematisch geëvalueerd om prioriteiten bij te sturen en op termijn te verankeren. Ook
hiervoor scoren ondernemingen niet beter of slechter tegenover 2015. In lijn met de component
deskundigheid stellen we vast dat ondernemingen uit de quartaire sector wel betere scores
laten optekenen, al blijft dat erg beperkt. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel voor
ondernemingen om evidence-based te werken. Het gezondheidsbeleid blijft vaak beperkt tot
losse acties, die weinig basis hebben. Het voeren van een gezondheidsbeleid wordt met andere
woorden niet meteen als strategisch belangrijk beschouwd voor de organisatie. 1 op 3
ondernemingen geeft nl. aan doelstellingen te bepalen op basis van wettelijke richtlijnen, terwijl
1 op 3 geen enkele doelstelling bepaalt.
Nochtans is het belangrijk om bij het bepalen van doelstellingen ook rekening te houden met
andere gegevens, zoals problematieken, wensen en verwachtingen van medewerkers om
kwaliteitsvol te kunnen werken. Draagvlak bij de werknemers is nochtans cruciaal in het
welslagen van een gezondheidsbeleid. Het ontbreken van betrokkenheid van werknemers
verklaart voor een groot stuk de lage score voor deze component.
Bovendien worden deze gegevens nauwelijks gebruikt om het beleid bij te sturen of te
optimaliseren op basis van een grondige evaluatie. Veel interessante gegevens en beschikbare
tools om een gezondheidsbeleid op het werk rond op te bouwen, blijken dus nog te veel
onbenut of zijn gewoon (nog) niet gekend.
Ondanks een vooruitgang op de kwaliteit van het gevoerde preventieve gezondheidsbeleid door
ondernemingen in Vlaanderen, blijft het ondermaats en te eenzijdig. Dit is vooral het geval voor
kleine ondernemingen, maar ook grote ondernemingen hebben nog grote winsten te boeken.
Een beleid dat inzet op gezondheidsbevordering is bij voorkeur de bovenbouw van een goed
uitgewerkt welzijnsbeleid of vindt aansluiting bij een HR-of MVO-beleid. Echter, een structureel
gezondheidsbeleid met aandacht voor leefstijlthema’s zoals beweging, voeding of roken gaat
verder dan wat huidige verplichtingen in kader van welzijnswetgeving aan bedrijven momenteel
opleggen.
Een operationeel ‘facetbeleid’ tussen de respectievelijke Vlaamse en Federale beleidsdomeinen
zou ongetwijfeld soelaas kunnen bieden. Een integraal gezondheids- en welzijnsbeleid waar
leefstijl- en welzijnsthema’s aan elkaar gekoppeld worden, zou qua implementeerbaarheid de
19

KB van 10 april 2015 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Net zoals bij de

CAO 100 in 2010, zijn er wettelijke verplichtingen aan verbonden, wat maakt dat ondernemingen
initiatieven moeten nemen op dat vlak.
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drempel voor bedrijven aanzienlijk kunnen verlagen om effectief aan gezondheidsbevordering
te doen.
De integratie van gezondheidsbevordering in het concept ‘Werkbaar werk’ kan hiertoe
bijdragen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat dit effectief gedragen is door alle sociale
partners, bij voorkeur op Vlaams en federaal niveau en zij dit ook als dusdanig bepleiten bij
hun achterban. Gezondheidsbevordering op het werkt draagt op termijn immers bij tot meer
gezondheidswinst voor de beroepsactieve bevolking. Dit impliceert niet alleen besparing op
werkgevers- en werknemersniveau maar ook op tal van maatschappelijke uitgaven die de
verschillende overheden ten goede komen.
Een effectief facetbeleid op Vlaams niveau tussen de departementen ‘Gezondheid’ en ‘Werk’
lijkt echter sneller realiseerbaar maar is anderzijds ook meer urgent. Uit de resultaten blijkt
heel duidelijk dat ondernemingen in Vlaanderen nog niet bewust zijn van het strategisch belang
dat een preventief gezondheidsbeleid op het werk kan betekenen.
Een gezamenlijk en structureel engagement van alle sociale partners op Vlaams niveau is een
eerste stap die noodzakelijk is om hier verandering in te brengen. Een engagement dat effectief
het principe van ‘Health in all policies’ realiseert. Een gezamenlijke beleidsverklaring die in de
vorm van een Vlaamse sensibilisatiecampagne voor bedrijven publiek kan gemaakt worden. De
resultaten van huidige bevraging wijzen ook uit dat er in eerste instantie duidelijk nog nood is
aan bewustmaking bij bedrijven om een preventief gezondheidsbeleid te voeren. Mogelijks
heeft de huidige coronacrisis hier toch een aantal pijnpunten blootgelegd, al blijft de vraag of
gezondheid bij deze op korte termijn opgenomen zal worden als strategie of het eerder een
kwestie van overleven zal zijn voor de meeste ondernemingen de komende jaren.
Sensibilisering van bedrijven is een eerste stap. Uit de resultaten van huidige bevraging blijkt
eveneens dat bedrijven weinig of geen beroep doen op externe ondersteuning. Expertise bij de
opzet van een preventief gezondheidsbeleid kan nochtans voor veel bedrijven helpen. We
stellen echter vast dat zeker voor de kleinere bedrijven budget ook een beperkende factor is.
Een effectieve en directe manier om deze financiële drempel te verkleinen, is dat de overheid
financiële incentives geeft voor het ondersteunen van bedrijven. Gezonde werknemers zijn
uiteindelijk gezonde burgers en dus goed voor de maatschappij in het algemeen. Denk maar
aan de besparingen die dit op economisch én sociaal vlak zou kunnen opleveren.
Een preventief gezondheidsbeleid is voor veel ondernemingen nog een stap te ver. Dit leerde
ook het project Gezond op de werkvloer ons. Via het (co-)financieren van een beperkt aantal
acties die onmiddellijk resultaat opleveren of ondernemingen tegemoet te komen met sociale
lastenverlagingen zouden ondernemingen kunnen ‘proeven’ van het nut, de noodzaak en het
resultaat van inzetten op gezondheid. In een volgende stap is het pad beter geëffend en vinden
zij beter hun weg om ook richting een preventief gezondheidsbeleid te evolueren, in
begeleiding door erkende dienstverleners.
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4. Voedingsbeleid
4.1 Globale score van een voedingsbeleid in relatie tot de
bedrijfskenmerken
Stimuleren ondernemingen hun medewerkers de dag van vandaag om gezonder en
evenwichtiger te eten? Hoe pakken ze dit dan concreet aan? Is er met andere woorden aandacht
voor verankering van het thema ‘voeding’ in het algemene beleid?
De totaalscore voor het voedingsbeleid wordt gevormd door de componentscores (=
strategieën uit de gezondheidsmatrix nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels,
zorg & begeleiding) op te tellen. De exacte gewichten per strategie waren de volgende: educatie
30%, omgevingsinterventies 40%, afspraken en regels 20% en zorg en begeleiding 10%.
Gemiddeld scoren ondernemingen globaal gezien 34,52 op 100 als het gaat over hun
voedingsbeleid. Zoals blijkt uit onderstaande grafiek, haalt de grote meerderheid (93%) van de
ondernemingen een totaalscore van meer dan 20 op 100. Bijna een kwart van de
ondernemingen haalt zelfs meer dan de helft.
Als we de totaalscore vergelijken met de behaalde totaalscore in 2015, stellen we vast dat
ondernemingen nu significant beter scoren (=LINK-score). We mogen dus besluiten dat
ondernemingen er duidelijk op vooruit gaan wat betreft kwaliteit van het gevoerde
voedingsbeleid.

Wat betreft de sectoren, scoort de quartaire sector beter dan de andere 4 sectoren, met een
gemiddelde totaalscore van 38,24 op 100. De bouw daarentegen scoort minder goed dan de
andere sectoren, behalve de industriesector.
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In 2015 spande de onderwijssector, die nu binnen de quartaire sector meegenomen wordt, de
kroon. Het verschil van de bouw met de andere sectoren was in 2015 niet zo uitgesproken als
dit nu het geval is. Daar was een verschil in totaalscore enkel met de quartaire sector en het
onderwijs. Het feit dat de quartaire sector uit slechts 69,2% kleine ondernemingen (< 50
werknemers) bestaat en de andere sectoren uit minimum 82,1% (industriesector) kleine
ondernemingen en zelfs meer dan 90% voor de andere sectoren, kan dit verschil mogelijks
verklaren.

Ondernemingen waar enkel bedienden of enkel arbeiders tewerkgesteld worden scoren beter
op het voedingsbeleid dan ondernemingen waar beide werknemersstatuten voorkomen. Een
mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat het makkelijker is om een kwalitatief
voedingsbeleid uit te bouwen in ondernemingen waar gefocust kan worden op één
werknemersstatuut dan ondernemingen waar het voedingsbeleid afgestemd moet worden op
beide groepen werknemers.
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De bedrijfsgrootte kon, in tegenstelling tot in 2015, geen verschillen in scores meer verklaren.
De kwaliteit van het voedingsbeleid is dus niet verschillend in kleinere dan in grotere
ondernemingen.
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4.2 Componentscores van een voedingsbeleid in relatie tot de
bedrijfskenmerken
Net als bij een beleid voor andere gezondheidsthema’s steunt een goed beleid voor gezonde
voeding ook op vier belangrijke kwaliteitscomponenten of strategieën:
•

Educatie rond gezond voeding in de onderneming voor het versterken van de individuele
competenties van de werknemers

•

Omgevingsinterventies die de fysieke en sociale omgeving in de onderneming
aanpakken

•

Afspraken en regels rond voeding om gezond voedingsgedrag aan te moedigen en
ongezond eet- en drinkgedrag af te raden

•

Zorg en begeleiding rond voeding

Per kwaliteitscomponent wordt de vergelijking met 2015 (=link-scores) gemaakt. Enkel
identieke vragen die de component bepalen en die in beide jaren bevraagd werden, worden
voor deze vergelijking in rekening gebracht. Dit zorgt voor methodologisch correcte
vergelijkingen. De component zorg en begeleiding werd in de vorige editie niet bevraagd,
waardoor hier geen vergelijking mogelijk is.
Er wordt ook bekeken of er verschillen tussen bedrijven met andere bedrijfskenmerken (sector,
grootte en het statuut van het personeel) zijn. Voor elk van de componenten wordt in dit rapport
beschreven welke vragen bepalend zijn voor de score die wordt toegekend aan de component.

4.2.1 Educatie
De eerste strategie die een kwalitatief voedingsbeleid typeert, is educatie. Onder educatie
verstaan we het informeren en sensibiliseren van medewerkers en leidinggevenden over de
meerwaarde van gezonde voeding.
Eerst gaan we na hoe de respondenten gemiddeld scoren op deze component. Er wordt
gemiddeld 2,75 op 10 gescoord op deze component, wat een vrij goede score is.
Wanneer we dit vergelijken met de scores in 2015, stellen we geen significant verschil in score
vast. Ondernemingen doen het dus niet beter of slechter (= LINK-score).
Ondanks de lancering van het nieuwe voedingsmodel eind 2017, zien we dat dit voorlopig geen
effect heeft in ondernemingen op vlak van educatie. Mogelijks is het voor ondernemingen
moeilijk om de weg naar betrouwbare info te vinden (overaanbod van minder onderbouwde
voedingsspecifieke info) en houden ondernemingen zich hier liever afzijdig.
Echter, gezien de grondige herwerking van de bevraging, werden tegenover 2015 heel wat
minder vragen gesteld om deze component te scoren, wat ongetwijfeld een impact heeft op
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deze vergelijking. De vergelijking tussen 2015 en 2019 gebeurt nu op basis van de vraag “Op
welke manier wordt er in uw onderneming aan het personeel informatie gegeven over gezonde
voeding?” (zie verder).
Er wordt in de quartaire sector meer ondernomen rond educatie voor het thema voeding dan in
de sectoren bouw, handel en horeca en transport en diensten. Met de industriesector is geen
verschil vast te stellen. In 2015 was geen enkel verschil tussen de sectoren onderling vast te
stellen.

Op vlak van bedrijfsgrootte kan een duidelijk hogere score vastgesteld worden op de strategie
educatie

van

erg

grote

ondernemingen

(>

500

werknemers)

tegenover

kleinere

ondernemingen. Voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers is er een lagere score
op deze strategie in vergelijking met alle grotere ondernemingen, behalve voor die
ondernemingen met 100-199 werknemers. In 2015 zagen we een gelijkaardig resultaat, nl. een
lagere score van ondernemingen < 50 werknemers tegenover ondernemingen vanaf 200
werknemers. De mogelijkheden voor grote ondernemingen om hierin meer te kunnen
investeren, omwille van een grotere beschikbaarheid aan middelen en expertise kan een
verklaring zijn.
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Wat betreft het statuut (arbeiders, bedienden of arbeiders en bedienden) worden geen
verschillen teruggevonden tussen de ondernemingen.
We stellen dus vast dat ondernemingen weinig ondernemen op vlak van sensibilisering of
voorlichting over gezonde voeding. In de onderstaande tabel is te zien dat 6,5 op 10
ondernemingen geen informatie geven op het werk over gezonde voeding. In 2015 was dit nog
in 4 op de 5 ondernemingen. 25% van de bevraagde ondernemingen geven wel aan via informeel
overleg (zoals bijvoorbeeld praten met collega’s) informatie te verspreiden.
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VRAAGSTELLING: OP WELKE MANIER WORDT ER IN UW ONDERNEMING AAN HET PERSONEEL INFORMATIE GEGEVEN
OVER GEZONDE VOEDING?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Via informeel overleg (bv. praten met collega’s)

Totaal

% van antwoorden

%

206

25

59

7

33

4

19

2

44

5

17

2

19

2

22

3

529

65

Andere manieren, omschrijf:

23

3

Ik weet het niet.

12

1

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 (bv.
diëtist)
Gezonde voedingsproducten promoten in de
eigen diensten (bv. 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.

Totaal aantal respondenten: 815

0% 20% 40% 60%

80%

Als er al informatie verspreid wordt, dan gebeurt dit zowel voor arbeiders als bedienden (93%).
Slechts 7% van de ondernemingen waar arbeiders én bedienden tewerkgesteld worden geven
aan dat deze informatie enkel aan bedienden gegeven wordt. Omgekeerd geeft geen enkele
onderneming aan dat dit enkel voor arbeiders het geval is.
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VRAAGSTELLING: WIE KRIJGT EEN INFOSESSIE, WORKSHOPS OF OPLEIDING OVER GEZONDE VOEDING?
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Zowel arbeiders als bedienden

16

93

Enkel arbeiders

0

0

Enkel bedienden

1

7

Ik weet het niet.

0

0

Totaal aantal respondenten: 17

0% 20% 40% 60%

80%

4.2.2 Omgevingsinterventies
De

tweede

strategie

die

een

voedingsbeleid

kenmerkt,

is

het

invullen

van

omgevingsinterventies. Dit houdt in dat de omgeving van de onderneming zo ingericht wordt
dat gezond eten evident is en bovendien gestimuleerd wordt. Hierbij wordt ingespeeld op de
fysieke omgeving, bijvoorbeeld het aanbod, maar evenzeer ook op het sociale klimaat, waar
bijvoorbeeld de voorbeeldrol van de leidinggevende toe behoort.
Als we kijken hoe de respondenten gemiddeld scoren op deze component, zien we dat dit 4,14
op 10 is. Op deze component wordt dus veel beter gescoord dan de vorige component educatie.
Wanneer we dit vergelijken met de score in 2015, doen ondernemingen het significant beter
(=LINK-score). Voor de component ‘Omgevingsinterventies’ gaan ondernemingen er dus op
vooruit.
Ondanks het feit dat ondernemingen minder inzetten op educatie, zorgen ze er duidelijk wel
voor dat de omgeving zo ingericht wordt dat gezonder eten makkelijker wordt.
Op vlak van de verschillende sectoren, zien we geen verschillen tussen de sectoren handel en
horeca, transport en diensten en de quartaire sector. Echter een verschil kan vastgesteld worden
met de bouwsector, die, net als in 2015, het minst goed scoort op de component
omgevingsinterventies tegenover alle andere sectoren. Ook de industriesector, in 2015 nog de
best scorende sector, doet het, op de bouwsector na, minder goed dan de andere sectoren. De
eigenheid van de bouwsector, waarbij werknemers weinig tot niet op de bedrijfslocatie zelf
maaltijden nuttigen, en ondernemingen hierdoor het belang van omgevingsinterventies niet
onmiddellijk zien, kan zeker een verklaring zijn voor dit verschil. Ook de onwetendheid van wat
wél mogelijk is op vlak van omgevingsinterventies kan in deze sector aan de basis van de
laagste score liggen.
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Op vlak van bedrijfsgrootte worden geen verschillen vastgesteld tussen de verschillende
respondenten, waar dit in 2015 wel nog het geval was. Dit betekent dat de kleine
ondernemingen, die vaak over minder middelen beschikken om ingrepen in hun aanbod te
doen, toch manieren vinden om de omgeving gezonder in te richten. De trend uit 2015 waar
kleine ondernemingen reeds betere scores lieten optekenen, wordt in 2019 dus bevestigd door
de achterstand tegenover grotere ondernemingen volledig weg te werken.
Qua statuut stellen we vast dat ondernemingen waar enkel bedienden of enkel arbeiders
tewerkgesteld worden, beter scoren dan ondernemingen die zowel arbeiders als bedienden
tewerkstellen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het voor ondernemingen makkelijker is om
te focussen op 1 doelgroep dan omgevingsinterventies aan te pakken voor beide doelgroepen.
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Als we het aanbod aan voedingsmiddelen en dranken wat van dichterbij bekijken, stellen we
vast dat intussen zo’n 94% van de ondernemingen gratis water aan biedt. In 2015 was dat maar
89% van de ondernemingen. Een mooie evolutie dus!
Aanvullend biedt 92% van de ondernemingen warme dranken, zoals koffie of thee, aan. Waar
in 2015 48% van de ondernemingen aangaf soep ter beschikking te stellen aan zijn personeel
is dat momenteel maar 34% van de ondernemingen meer. Deze daling is jammer, aangezien
het aanbieden van soep positief kan bijdragen tot het eten van voldoende groenten.
1 op 5 ondernemingen biedt ongesuikerde of ongezoete melkdranken aan, terwijl maar 6%
melkdranken in gesuikerde of gezoete versie aanbiedt. In vergelijking met 2015 is dit een
stijging (+10%) wat betreft de ongesuikerde versie en een lichte daling wat betreft de
gesuikerde variant (-2%), wat een positieve evolutie is!
Het aanbod gesuikerde en light- en zerofrisdranken is beschikbaar in ruim de helft van de
ondernemingen en vergelijkbaar met de resultaten uit 2015 (resp. 54% en 57%).
VRAAGSTELLING: WELKE VAN DE VOLGENDE DRANKEN, ZOWEL BETALEND ALS GRATIS, ZIJN ALTIJD OF
SPORADISCH OP HET WERK BESCHIKBAAR?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Gratis water (via waterfontein, waterreservoir,

Totaal

% van antwoorden

%

796

94

83

10

151

18

47

6

Warme drank (zoals koffie of thee)

776

92

(Verse) soep

291

34

(Versgeperst) fruitsap

68

8

Light of zero frisdranken

481

57

Gesuikerde frisdranken

440

52

Sportdranken (zoals Aquarius) of energiedranken

45

5

Geen van bovenstaande

5

1

Ik weet het niet.

0

0

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

Totaal aantal respondenten: 847

0% 20% 40% 60%

80%

Wat betreft het aanbod aan tussendoortjes, stellen we vast dat 2 op 5 ondernemingen gratis
vers fruit ter beschikking stelt aan de werknemers. De fiscale aftrekbaarheid van fruit op het
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werk heeft hier zeker mee te maken. Een aanbod aan droge koeken, zoals rijstkoeken,
peperkoek of granenkoeken wordt aangeboden in 14% van de ondernemingen en noten in 1 op
10 ondernemingen. Verse groenten en melkproducten zonder toevoeging van suikers worden
in respectievelijk 6% en 5% van de ondernemingen aangeboden.
Het ongezondere aanbod, zoals koeken met chocolade of vulling, wafels, cake, etc. wordt in 1
op 3 ondernemingen aangeboden en zoute snacks zoals nootjes of chips in 1 op 10
ondernemingen. Hier is zeker nog ruimte voor verbetering in vergelijking met het veel kleinere
aanbod aan droge koeken. Voor gesuikerde melkproducten is dat slechts 3%.
VRAAGSTELLING: WELKE VAN DE VOLGENDE TUSSENDOORTJES, ZOWEL BETALEND ALS GRATIS, ZIJN ALTIJD OF
SPORADISCH OP HET WERK BESCHIKBAAR?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Betalend vers fruit

21

3

Gratis vers fruit

333

39

Verse groenten

54

6

29

3

42

5

79

9

118

14

276

33

Zoute snacks (zoals chips of nootjes)

95

11

Geen van bovenstaande

340

40

Ik weet het niet.

0

0

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

Totaal aantal respondenten: 846

0% 20% 40% 60%

80%

3 op 5 ondernemingen biedt geen belegde broodjes of boterhammen aan. 1 op 3
ondernemingen werkt samen met een externe leverancier en 7% biedt belegde broodjes uit
eigen beheer aan.
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Als we kijken naar de verschillende mogelijkheden wanneer er broodjes (uit eigen beheer of
extern) aangeboden worden, zien we dat in 95% van de gevallen er (ook) kan gekozen worden
voor bruin, grijs of meergranen brood. Dit is eenzelfde resultaat als de vorige bevraging. Het
aanbod aan groenten (in 83% van de ondernemingen) is eveneens vergelijkbaar met 2015 (86%).
In 28% van de ondernemingen is er de mogelijkheid om voor fruit te kiezen bij de broodmaaltijd,
hetzij als beleg (bv. fruitmoes) of als apart deel van de maaltijd (bv. los stuk fruit). 25% van de
ondernemingen biedt plantaardig beleg aan en in de helft van de ondernemingen kan de
werknemer kiezen voor verse en onbewerkte kip en kalkoen.
VRAAGSTELLING: KAN ER BIJ DE BELEGDE BROODJES OF BOTERHAMMEN (ÉÉN VAN) VOLGENDE MOGELIJKHEDEN
VERKREGEN WORDEN?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Bruin, grijs of meergranen brood

308

95

Groenten (rauw, gegrild)

269

83

90

28

80

25

158

49

Zonder saus

220

68

Geen van bovenstaande

8

2

Ik weet het niet.

6

2

Fruit (banaan, aardbei, perzik) of fruitmoes
((light)confituur valt hier niet onder)
Plantaardig beleg (bv. hummus, paprikaspread,
notenpasta)
Verse, onbewerkte kip en kalkoen (bv. reepjes
gebakken kalkoen, sneetje gebakken kipfilet)
(bewerkte vleeswaren zoals kippenwit vallen hier
niet onder)

Totaal aantal respondenten: 325

0% 20% 40% 60%

80%

85% van de ondernemingen biedt geen warme maaltijden aan. Dit is een groter aantal dan in
2015 (76%). 7% doet dat, zoals bij het aanbod belegde broodjes, vanuit eigen beheer en 1 op
10 werkt samen met een externe leverancier, zoals dat ook in 2015 het geval was.
Hoe zijn die warme maaltijden samengesteld (zie bijlage 1)? In 32% van de ondernemingen
wordt dagelijks een volwaardige groenteportie (of 1/2de bord) aangeboden. In 23% van de
ondernemingen is dat meer dan één keer per week, maar niet dagelijks. In 2015 werd nog in
60% van de ondernemingen dagelijks of op vier van de vijf werkdagen een volwaardige
groenteportie aangeboden. Gezien de huidige vraagstelling licht verschilt t.o.v. de vorige editie
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van de indicatorenbevraging (in 2015 werd de optie ‘elke dag’ samengenomen met de optie ‘4
dagen op 5’) is het moeilijk om 2015 en 2018 te vergelijking met het oog op het dagelijks
aanbieden van groenten. In 2015 bood 24% van de ondernemingen slechts 1 x per week of
minder een volwaardige groenteportie aan. In 2019 was dit gestegen tot 27,3%.
Gefrituurde aardappelproducten komen in 56% van de ondernemingen nooit of maximaal
1x/week op het menu. Dit is een daling tegenover 2015. In 30% van de ondernemingen is dit
meerdere keren tot dagelijks het geval, een stijging t.o.v. 2015 (22,4%). We zien dus een
negatieve evolutie.
Gekookte aardappelen en puree van aardappelen staan in 16% van de ondernemingen dagelijks
op het menu. 37% geeft aan dit meer dan één keer per week aan te bieden. In 31% van de
ondernemingen is dit minder dan één keer per week of nooit. Voor rijst, pasta, couscous is dit
in 20% van de ondernemingen dagelijks en 34% meer dan één keer per week. 35% biedt dit
minder dan een keer of nooit aan. In 2015 werden gekookte aardappelen, deegwaren of rijst
als 1 categorie bevraagd en stonden deze producten in 51% van de ondernemingen 4 tot 5 x
per week op het menu.
Vis wordt in 34% van de ondernemingen meer dan éénmaal per week aangeboden. 17% biedt
dit nooit aan. Plantaardige vleesvervangers, zoals peulvruchten, tofu en sojastukjes worden in
31% van de ondernemingen meer dan één keer per week aangeboden. 38% van de
ondernemingen biedt nooit plantaardige vleesvervangers aan. 45% van de ondernemingen
voorziet maximaal één keer per week of nooit rood vlees. 37% voorziet dit meer dan één keer
per week. Als het gaat over wit vlees is dat resp. 33% en 50%. In 2015 werden vis en mager tot
halfvet vlees samen bevraagd, terwijl plantaardige vleesvervangers niet aan bod kwamen.
Vers fruit staat in 29% van de ondernemingen dagelijks op het menu, wat helaas een kleine
daling is tegenover 2015. 25% van de ondernemingen biedt dit nooit aan, wat gelukkig ook
daalt tegenover 2015.
Om te besluiten, kunnen we aangeven dat er een stijging vast te stellen is als het gaat om
gefrituurde aardappelproducten en een daling in de porties groenten. Voor het overige kunnen
we eveneens geen grote verbeteringen vaststellen en moeten we besluiten dat de resultaten
minder goed zijn dan in 2015.
Als we de voorbeeldrol van de ondernemingen onder de loep nemen, stellen we vast dat ruim
de helft van de ondernemingen géén voorbeeldrol op zich neemt. Ongeveer 2 op 5
ondernemingen geeft aan wel voor een gezond aanbod van dranken te zorgen bij recepties en
vergaderingen, terwijl dat voor tussendoortjes maar 1 op 5 van de ondernemingen is.
Aandacht voor de voorbeeldrol van leidinggevende is er slechts in 3 en 4% van de
ondernemingen.
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VRAAGSTELLING: NEEMT DE ONDERNEMING EEN VOORBEELDROL OP NAAR DE EIGEN WERKNEMERS ROND
GEZONDE VOEDING?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Ja, er is een gezond aanbod van dranken bij

Totaal

% van antwoorden

%

276

38

144

18

22

3

30

4

Neen

445

54

Andere manieren, omschrijf:

44

5

Ik weet het niet.

23

3

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.

Totaal aantal respondenten: 822

0% 20% 40% 60%

80%

4.2.3 Afspraken en regels
De derde component die bepaalt hoe kwalitatief het voedingsbeleid is, bestaat uit regels en
afspraken. Hieronder verstaan we de formele aspecten van het voedingsbeleid zoals
bijvoorbeeld de opname van het thema voeding in de beleidsdocumenten of het maken van
afspraken met cateraars omtrent een gezonder voedingsaanbod.
De gemiddelde score op deze component is 4,72 op 10. Dit is een betere score tegenover de
vorige 2 componenten.
Wanneer we dit vergelijken met de score in 2015, doen ondernemingen het een heel pak beter
(=LINK-score). Voor de component ‘Regels en afspraken’ gaan ondernemingen er dus erg
duidelijk significant op vooruit.
Er zijn geen verschillen vast te stellen wat betreft sector of grootte van onderneming, terwijl dit
in 2015 wel nog het geval was voor de onderwijssector, die in 2019 weliswaar samenvalt met
de quartaire sector. Deze scoorde toen beduidend beter dan de andere sectoren. Waar in 2015
aangegeven werd dat het weggewerkte verschil tussen kleine en grote ondernemingen vooral
te wijten was aan een achteruitgang van de grote ondernemingen, kunnen we nu stellen dat
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alle ondernemingen, groot of klein, er duidelijk op vooruitgaan. Er wordt dus meer moeite
gedaan om formeler om te gaan met een gezonde voeding op de werkvloer.
Een verschil wordt wel vastgesteld tussen ondernemingen die bedienden én arbeiders
tewerkstellen en ondernemingen die enkel bedienden tewerkstellen, waar deze laatste
categorie duidelijk hoger scoort. Dat verschil is er niet voor ondernemingen met enkel
arbeiders.

Als het gaat om afspraken, dan stellen we vast dat het in 11% van de ondernemingen gaat over
mondelinge afspraken inzake voeding. Kijken we naar afspraken rond voeding die opgenomen
zijn in een schriftelijk reglement, zoals een arbeidsreglement of VTO-reglement, of opgenomen
in een schriftelijk plan, zoals een jaaractieplan of globaal preventieplan, dan is dit maar voor
resp. 1% en 3% van de bevraagde ondernemingen het geval. Ondanks de lage scores, is dit wel
een verbetering tegenover 2015.
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VRAAGSTELLING: BESCHIKT UW ONDERNEMING OVER AFSPRAKEN ROND GEZONDE VOEDING OP HET WERK?
(ZOALS BV. AFSPRAKEN ROND HET VOEDINGS- EN DRANKENAANBOD TIJDENS VERGADERINGEN OF TIJDENS
FEESTMOMENTEN OP HET WERK, OF OOK BV. EEN BELEID I.V.M. HET AANBIEDEN VAN VERS FRUIT OP DE
WERKVLOER OF HET INSTALLEREN VAN DRINKFONTEINTJES )
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv.
arbeidsreglement of huishoudelijk reglement,

9

1

26

3

Ja, mondelinge afspraken

88

11

Neen

689

84

Ik weet het niet.

12

2

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

Totaal aantal respondenten: 815

0% 20% 40% 60%

80%

De verklaring voor het verschil in score op de component ‘afspraken en regels’ tegenover 2015
moet gevonden worden in het instellen van een prijsbeleid (zie bijlage 2). Waar dat in 2015
amper 1% was, geeft nu 20% van de ondernemingen aan gezonde opties goedkoper of gratis te
maken. Minder gezonde opties duurder maken, gebeurt slechts in 4% van de ondernemingen.
Ook het maken van afspraken over de beperking van minder gezonde voedingsmiddelen en
dranken of het bevorderen van gezonde voeding met uitbaters van de faciliteiten is iets wat
meer ingang vindt in de ondernemingen tegenover 2015. 8% van de ondernemingen doet dit
voor een beperking van ongezonde voeding en 5% voor een bevordering van gezonde voeding.
In 2015 was dit respectievelijk 2% en 0%. Dit is een erg mooie evolutie en kan mogelijks
verklaard worden door recente inspanningen om cateraars meer en meer te betrekken en te
ondersteunen bij een gezonder aanbod.

4.2.4 Zorg en begeleiding
De laatste kwaliteitscomponent van een gezond voedingsbeleid wordt bepaald door het
aanbieden van zorg en begeleiding. Dit houdt in dat er via intensieve trajecten ingezet wordt
op (vroeg)detectie, (vroeg)interventie of medewerkers met een gezondheidsprobleem inzake
ongezonde voeding of specifieke voedingsbehoeften doorverwezen worden naar professionals.
Gemiddeld scoren ondernemingen op deze component slechts 0,31 op 10, met een mediaan
van 0. De meeste ondernemingen scoren dus 0 op deze strategie. Deze component scoort dus
beduidend minder goed dan de andere 3 componenten voor het thema voeding.
Indicatoren van een gezondheidsbeleid in ondernemingen in Vlaanderen / Voedingsbeleid

69

In 2015 werd ‘zorg en begeleiding’ niet gescoord, waardoor ook geen LINK-score voor deze
component mogelijk is.
Er is geen verschil in score op de component ‘zorg en begeleiding’ vast te stellen tussen de
sectoren of statuten (bedienden of arbeiders), maar wel een erg duidelijk verschil in
bedrijfsgrootte.
Erg grote ondernemingen (> 500 werknemers) scoren beduidend beter op deze component dan
de andere ondernemingen, die onderling niet van elkaar verschillen. Een logische verklaring
hiervoor is het feit dat grote ondernemingen beschikken over de financiële middelen om
externe ondersteuning aan te bieden en zelfs terug te betalen aan hun werknemers. Daarnaast
vinden zij ook vaker makkelijker hun weg naar de eigen preventiedienst, die in deze gevallen
ondersteuning kan bieden.

Het merendeel van de ondernemingen, nl. 86%, voorziet geen enkele vorm van ondersteuning
voor werknemers met bijzondere noden, zoals diabetes, obesitas, etc. In die ondernemingen
waar wel iets is voorzien, gaat het meestal over externe ondersteuning, gratis voor de
werknemer (5%). Intern advies is in 3% van de ondernemingen mogelijk, net zoals een
doorverwijzing naar externe ondersteuning voor eigen rekening.
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IS ER ONDERSTEUNING VOORZIEN VOOR WERKNEMERS MET BIJZONDERE NODEN GERELATEERD AAN VOEDING (BV.
DIABETES, OBESITAS, OVERGEWICHT,

…)?

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, er wordt intern advies voorzien door een
arbeidsarts of -verpleegkundige of andere

21

3

44

5

3

0

25

3

Neen

693

86

Ik weet het niet.

33

4

deskundige (bv. interne diëtist).
Ja, er wordt doorverwezen naar externe
ondersteuning, gratis voor de werknemer (bv.
arbeidsarts, externe preventieadviseur
psychosociale aspecten).
Ja, er wordt doorverwezen naar externe
ondersteuning, met gedeeltelijke financiële
tegemoetkoming voor de werknemer (bv. naar
diëtist).
Ja, er wordt doorverwezen naar externe
ondersteuning, volledig voor rekening van de
werknemer (bv. naar diëtist).

Totaal aantal respondenten: 808

0% 20% 40% 60%
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4.3 Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk werd dieper ingegaan op het thema voeding, waarbij het globale
voedingsbeleid, maar ook de belangrijke strategieën van een voedingsbeleid onder de loep
genomen worden. Een goed voedingsbeleid op het werk bestaat uit vier belangrijke strategieën:
educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. De strategieën
zijn afhankelijk van een aantal parameters die bevraagd werden, wat vervolgens resulteerde in
een score per strategie. Op die manier zien we hoe bedrijven en organisaties invulling geven
aan een voedingsbeleid. Deze scores werden dan samengeteld wat resulteerde in een
totaalscore. Deze totaalscore geeft een globaal beeld van de kwaliteit van het gevoerde
voedingsbeleid binnen bedrijven.
Een gemiddelde totaalscore van 34,52 op 100 voor het voedingsbeleid betekent dat er zeker
nog ruimte voor verbetering is. Positief is evenwel dat bedrijven er in vergelijking met 2015 op
vooruit gaan. Toch staat het thema voeding nog veel te weinig op de agenda van bedrijven en
organisaties.
Het feit dat er voor leefstijlthema’s zoals voeding en beweging geen regelgeving bestaat als
zogenaamde stok achter de deur speelt zeker een rol. Toch lijkt het erop dat bedrijven ook nog
te weinig inzicht en kennis hebben over het aandeel dat ongezonde leefgewoonten – zoals
onder andere een ongezond eetpatroon - hebben op de gezondheidstoestand van werknemers.
Denk

hierbij

aan

gevolgen

op

het

vlak

van

overgewicht,

cardiovasculaire

gezondheidsproblemen of spijsverteringsproblemen.
Nochtans heeft de gezondheidstoestand een niet te onderschatten impact op het functioneren
van werknemers en bijgevolg dus ook op de bedrijfsresultaten. Meermaals is door onderzoek
reeds aangetoond dat een slechte gezondheidstoestand resulteert in hoger verzuim, lagere
productiviteit, lagere inzetbaarheid en minder betrokkenheid van de werknemer.20

21

Gevolgen

die ook het bedrijfsimago zeker niet ten goede komen. Inzetten op een gezonde leefstijl en het
promoten van een gezonde voeding bij werknemers loont voor bedrijven dus zeker de moeite.
Veel werkgevers én werknemers zien de promotie van een gezonde leefstijl - door onder meer
een evenwichtig voedingspatroon - als een louter privéaangelegenheid waar een bedrijf niet in
tussen moet komen. De coronapandemie leert ons wel dat er een duidelijke link is tussen
obesitas en het risico op een ernstiger ziekteverloop en complicaties bij een COVID-19
besmetting. 22 Werknemers die complicaties verwikkelen, zijn vanzelfsprekend langer afwezig
op het werk en bovendien staat hen een lange revalidatie te wachten. Het loont dus rechtstreeks
voor werkgevers om in te zetten op een gezonde voeding op de werkplek. Hopelijk heeft deze

20

Ylikoski M, et al. Health in the world of work: workplace health promotion as a tool for improving and

extending work life. Helsinki, Finnish Institute of Occupational Health, 2006. (Reports of the Ministry of
Social Affairs and Health 2006:62.) pages 3-4
21
22

https://www.enwhp.org/resources/toolip/doc/2018/10/26/7_making_the_case.pdf
https://www.gezondleven.be/nieuws/hoe-preventieve-gezondheidszorg-levens-redt-tijdens-een-

pandemie
Indicatoren van een gezondheidsbeleid in ondernemingen in Vlaanderen / Voedingsbeleid

72

pandemie werkgevers wakker geschrikt om werk te maken van een goed voedingsbeleid op het
werk.
Bedrijfskenmerken als sector en werknemersstatuut blijken ook een invloed te hebben op het
voeren van een voedingsbeleid. De bedrijfsgrootte speelt, in tegenstelling tot de vorige
bevraging uit 2015, geen rechtstreekse rol meer. Ondernemingen uit de quartaire sector scoren
beduidend beter, terwijl ondernemingen uit de bouwsector minder goede scores laten
optekenen tegenover andere ondernemingen.
De quartaire sector, of social profit, bestaat onder andere uit de overheidsdiensten en de door
de overheid gesubsidieerde diensten, zoals ziekenhuizen, scholen, gezondheidszorg. Het feit
dat deze ondernemingen zich vaak in de gezondheidssector situeren of van “maatschappelijk
belang” zijn, of dat ze alles makkelijker kunnen organiseren (bv. diëtisten zijn al in huis bij
woonzorgcentra en ziekenhuizen) zorgt er mogelijks voor dat zij beter op de hoogte zijn van
de noodzaak van een voedingsbeleid en hun maatschappelijke rol makkelijker opnemen. In de
onderwijssector, die ook onder deze sector valt, worden sowieso stapsgewijs verplichtingen
uitgerold op vlak van voeding voor de leerlingen. Een verbod op frisdrankautomaten in de
lagere school maakt dat het personeel hiervan mee profiteert en zorgt voor een kleinere stap
naar een voedingsbeleid voor de werknemers.
In de bouwsector wordt het minst aandacht besteed aan een voedingsbeleid. De wisselende
werkomstandigheden die in deze sector typerend zijn, kunnen een verklaring zijn. Zij maken
het namelijk niet altijd evident om een gericht en beheersbaar beleid te voeren. Een thema zoals
voeding dat niet aan wettelijke verplichtingen gebonden is, wordt daarom waarschijnlijk
makkelijker aan de kant geschoven. Bovendien telt de bouwsector voornamelijk kleine bedrijven
die sowieso al minder middelen ter beschikking hebben.
Gezien voornamelijk mensen met een eerder lage opleidingsachtergrond werkzaam zijn in deze
sector zou een voedingsbeleid hier nochtans geen overbodige luxe zijn. Onderzoek wijst uit
dat hoe lager het opleidingsniveau van een persoon is, hoe minder goed ook zijn of haar
gezondheidstoestand. Dit geldt ook voor werknemers in de bouw, zij houden er niet altijd de
meest gezonde en evenwichtige eet- en drinkgewoonten op na. Ook gender kan een rol spelen.
Waar er in verhouding meer mannen in de bouwsector werken in vergelijking met de quartaire
sector, kan hier dus ook meer genderstereotiep gedrag voorkomen met effect op de
gezondheid, zoals ongezonder eetgedrag23.
Als bedrijven en organisaties een voedingsbeleid voeren, blijkt dat zij hier een iets betere
invulling aan geven dan in 2015. Waar toen hoofdzakelijk gefocust werd op de component
aanbod (vergelijkbaar met de huidige strategie omgevingsinterventies), merken we nu dat ook
de strategie regels en afspraken beter scoort. Voor de strategie educatie zie we geen verschil
in score, terwijl we voor de strategie zorg en begeleiding zelfs moeten vaststellen dat
ondernemingen quasi geen inspanningen leveren.

23

https://www.nice-info.be/nutrinews/genderspecifiek-voedingsadvies
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Werkgevers ondernemen weinig als het gaat over educatie. Er is weinig sprake van
sensibiliseren of voorlichten van het personeel. Als er al iets gebeurt, dan is dat vooral via
informeel overleg. Er zijn duidelijke verschillen met de quartaire sector en grote ondernemingen
(> 500 werknemers) die het toch beter doen. Meer middelen voor grote ondernemingen of het
beroep kunnen doen op de eigen expertise binnen de quartaire sector kunnen de reden zijn
voor deze verschillen.
Binnen een voedingsbeleid wordt er wel gefocust op omgevingsinterventies, waarbij hier geen
betere score door de quartaire sector vastgesteld kan worden. De bouwsector scoort het minst
goed. Onwetendheid over de mogelijkheden, maaltijdnuttiging op locatie en eventueel ook de
lagere scholingsgraad in de bouwsector kunnen het verschil verklaren.
We zien dat ondernemingen meer gratis water en koffie en thee aanbieden, maar dat deze
positieve evolutie niet voor soep kan gevolgd worden, ondanks de bijdrage van soep aan het
eten van voldoende groenten. Op vlak van vervangen van gesuikerde melkproducten door hun
ongesuikerde tegenvariant mogen we wel positief zijn.
Qua tussendoortjes zien we dat 40% van de ondernemingen gratis vers fruit aanbiedt, wat zeker
al een mooi resultaat is. Echter, er is nog heel wat groeimarge als we het ongezonde aanbod
(koeken met chocolade of vulling, wafels, cake, zoute snacks) afzetten tegenover een
gezondere keuze (droge koeken, verse groenten, melkproducten zonder toevoeging van
suikers).
Er zijn meer ondernemingen die geen warme maaltijden aanbieden. Als die aangeboden
worden, moeten we aangeven dat er helaas meer gefrituurde aardappelproducten en minder
grote porties groenten aangeboden worden. Verder zijn er geen grote verbeteringen vast te
stellen, wat maakt dat de resultaten eigenlijk minder goed zijn dan in 2015 en er een tandje
bijgestoken moet worden.
De strategie afspraken en regels verklaart de vooruitgang van ondernemingen op het
voedingsbeleid. Ze scoren veel beter dan in 2015 en scoren op deze strategie ook het beste. Er
zijn geen verschillen tussen grootte of sector, al is dat wel zo voor ondernemingen die enkel
bedienden tewerkstellen. De vooruitgang moet niet gevonden worden in het maken van
afspraken of opnemen van voeding in reglementen of plannen, maar eerder in het instellen van
een prijsbeleid. 20% van de ondernemingen maakt gezonde opties goedkoper of zelfs gratis.
Het kan zijn dat dit bewust gebeurt, om werknemers te motiveren gezonder te eten, maar het
kan ook zijn dat dit een keuze is om niet met overschotten te blijven zitten. Ook het maken
van afspraken met uitbaters van faciliteiten in het beperken van ongezonde voeding of
bevorderen van gezonde voeding vindt meer en meer zijn ingang in ondernemingen, wat een
goede zaak is!
Op zorg en begeleiding wordt quasi niet ingezet door ondernemingen. Werknemers met
bijzondere noden kunnen eerder in grotere ondernemingen (> 500 werknemers) rekenen op
een vorm van ondersteuning (doorverwijzing, intern advies, …), al is dit nog steeds in een
minderheid van de ondernemingen het geval. Grotere ondernemingen hebben natuurlijk meer
financiële middelen om dergelijke zaken aan te bieden aan het personeel, maar beschikken ook
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vaker over een eigen preventiedienst, waar werknemers makkelijker hun weg heen vinden.
Bovendien kunnen grotere ondernemingen beroep doen op preventie-eenheden, dewelke vaak
aanvullend aangewend worden voor gezondheid specifieke acties.
Het al dan niet installeren van een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (verplicht
voor ondernemingen vanaf 50 werknemers) is in 2019 geen verklaring meer voor het al dan
niet inzetten op voeding. We zien nu een groter verschil dat te wijten kan zijn aan het bewustzijn
van ondernemingen van hun rol in een voedingsbeleid. Waar in de quartaire sector, die vaak
betere scores laat optekenen, vaak een nauwere link met gezondheid te leggen is, is dit in een
sector als de bouwnijverheid eerder ver-van-mijn-bed. Een financiële incentive bij het opzetten
van een preventief gezondheidsbeleid, zoals Gezond op de werkvloer, krijgt deze
ondernemingen niet in de startblokken. Er is meer nodig!
Het bewustmaken van ondernemingen, bij voorkeur in sectoren als bouw en industrie, van hun
verantwoordelijkheid, maar ook van niet altijd voor de hand liggende mogelijkheden, lijkt een
eerste stap richting een beter voedingsbeleid te zijn. Ondernemingen beseffen niet dat ze ook
op het vlak van bv. gezonde voeding een rol kunnen spelen. Ze ervaren namelijk geen
onmiddellijk negatieve impact van overgewicht en obesitas en zien daardoor geen reden om
tot actie over te gaan. Kennis en sensibilisering over het belang van preventie van overgewicht
en obesitas op de werkvloer is een basisbehoefte. Eens die is ingevuld, hebben bedrijven pas
nood aan expertise, inzicht in het werkveld van de diëtist, gemotiveerde werknemers en een
laagdrempelig aanbod. Nu de noodzaken door de coronacrisis blootgelegd worden, lijkt dit
bovendien hét moment te zijn om actie te ondernemen. Draagvlak creëren bij alle sociale
partners op Vlaams niveau en ook een samenwerking met het departement Werk en Sociale
Economie is nog steeds essentieel. Echter, gezien de financiële impact die de coronacrisis zal
hebben, zal sensibiliseren zeker ook gepaard moeten gaan met een financiële ondersteuning
om ondernemingen zo ver te krijgen. Daarnaast moet de ondersteuning ook laagdrempelig
zijn, waar ondernemingen de mogelijkheid hebben om vanuit kleine acties of kant-en-klare
projecten met een duidelijke meerwaarde voor werknemer en werkgever, zoals bijvoorbeeld
een infosessie voor de werknemers, nudgingmaterialen in de refter of een aangepast prijsbeleid
stap voor stap richting een beleid kunnen werken.
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5. Bewegingsbeleid
5.1 Globale score van een bewegingsbeleid in relatie tot de
bedrijfskenmerken
Wat is beweging nu eigenlijk exact? Beweging gaat over alle activiteiten waarbij energieverbruik
en spierwerking vereist is. Beweging is met andere woorden meer dan vrijetijdsactiviteiten zoals
sport alleen, en betreft dus ook onze dagelijkse bewegingsactiviteiten. Hier horen ook de
bewegingsactiviteiten bij die we op of via het werk doen. Mensen spenderen immers veel tijd
op het werk, het is dan ook noodzakelijk om beweging eveneens te promoten op de werkplek.
Stimuleren bedrijven hun medewerkers nu om meer te bewegen? Is het gezondheidsthema
beweging opgenomen in de beleidsagenda van een organisatie? Worden stresspreventie of
ergonomische interventies misschien gebruikt als invalshoek om aan bewegingspromotie te
doen op de werkvloer?
De totaalscore voor het bewegingsbeleid wordt gevormd door de componentscores (=
strategieën uit de gezondheidsmatrix nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels,
zorg & begeleiding) op te tellen. De exacte gewichten per strategie waren de volgende: educatie
25%, omgevingsinterventies 40%, afspraken en regels 25% en zorg en begeleiding 10%.
Gemiddeld halen de bevraagde ondernemingen 23,70 op 100. 44% van de ondernemingen haalt
de kwaliteitsscore van 20 op 100 niet. Slechts 1% van de ondernemingen scoort 50 op 100 of
meer.
Als we deze score vergelijken met de behaalde score in 2015, stellen we een significant hogere
score vast wat betreft het bewegingsbeleid (=LINK-score). Ondernemingen gaan er dus op
vooruit en er mag gesteld worden dat zij een kwalitatief beter bewegingsbeleid voeren als 4
jaar geleden, al is er nog heel wat groeipotentieel.
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In relatie tot de bedrijfskenmerken, stellen we vast dat de quartaire sector beter scoort
tegenover alle sectoren, behalve tegenover de industriesector. De industriesector en de sector
transport & diensten scoren beiden hoger dan de bouwsector en de ‘handel en horeca’.
Het aandeel aan kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers is groter in sectoren als de
bouw en de handel/de horeca. Deze bedrijven hebben over het algemeen minder (financiële of
logistieke) mogelijkheden waardoor de aandacht voor een bewegingsbeleid ook vaker
achterwege lijkt te blijven.
Verder kan een combinatie van de sociale norm (collega’s bewegen niet), misvatting (er wordt
al voldoende bewogen op het werk), maar ook het uitblijven van alternatieve vormen dan de
traditionele aanpak van het bewegingsbeleid een verklaring zijn voor het uitblijven van een
bewegingsbeleid in de bouwsector en handel en horeca. Nochtans is ook in die sectoren een
bewegingsbeleid mogelijk via nudging boodschappen in werkmachines of via de smartphone
of sensibiliseren al dan niet met in combinatie met een aanbod buiten de werkuren op maat
van de werkcontext van de sector.
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Wat betreft bedrijfsgrootte zien we dus een lagere score bij ondernemingen met minder dan
50 werknemers. Net zoals in 2015 kan minder uitgebouwde preventiestructuur, welzijns- of
preventiebeleid hiervoor een verklarende factor zijn. De grotere bedrijven ook vaker over een
eigen medische dienst en personeel. Dit kan maken dat gezondheidsthema’s zoals beweging
makkelijker ingang vinden.

Ondernemingen met enkel arbeiders scoren minder goed dan ondernemingen met enkel
bedienden. Ondernemingen met uitsluitend bedienden lijken het belang van meer beweging op
het werk in te zien omwille van een meer zittende functie, waar ondernemingen met enkel
arbeiders eerder uitgaan van de gedachte dat arbeiders op de werkvloer al voldoende bewegen.
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Gerichte fitnessoefeningen bij arbeiders, ter ondersteuning van de fysiek belastende job,
aandacht voor compensatiegedrag buiten de werkuren, en aandacht voor ook ontspannende
beweging in de vrije tijd of thuis zijn mogelijke pistes.
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5.2 Componentscores van een bewegingsbeleid in relatie tot de
bedrijfskenmerken
Een goed en kwalitatief bewegingsbeleid werd in de huidige bevraging gebaseerd op vier
belangrijke kwaliteitscomponenten of strategieën:
•

Educatie rond beweging in de onderneming voor het versterken van de individuele
competenties van de werknemers

•

Omgevingsinterventies die de fysieke en sociale omgeving in de onderneming op vlak
van beweging aanpakken

•

Afspraken en regels rond beweging om het gezond beweeggedrag aan te moedigen en
ongezond gedrag af te raden

•

Zorg en begeleiding rond beweging

Per kwaliteitscomponent wordt de vergelijking met 2015 (=link-scores) gemaakt. Enkel
identieke vragen die de component bepalen en die in beide jaren bevraagd werden, worden
voor deze vergelijking in rekening gebracht. Dit zorgt voor methodologisch correcte
vergelijkingen. De component zorg en begeleiding werd in de vorige editie niet bevraagd,
waardoor hier geen vergelijking mogelijk is.
Er wordt ook bekeken of er verschillen tussen bedrijven met andere bedrijfskenmerken (sector,
grootte en het statuut van het personeel) zijn. Voor elk van de componenten wordt in dit rapport
beschreven welke vragen bepalend zijn voor de score die wordt toegekend aan de component.

5.2.1 Educatie
De eerste strategie die een kwalitatief bewegingsbeleid typeert, is educatie. Onder educatie
verstaan we het informeren en sensibiliseren van medewerkers en leidinggevenden over het
belang van voldoende en regelmatig bewegen.
Gemiddeld halen organisaties 2,91 op 10 voor deze component.
Als we dit vergelijken met de score in 2015, zien we dat er geen significant verschil is met 2015
(= LINK-score). Ondernemingen gaan er dus niet op voor- noch achteruit.
Als we kijken naar de verschillende bedrijfskenmerken, stellen we vast dat de sectoren bouw,
‘handel en horeca’ en ‘transport en diensten’ het minder goed doen dan de quartaire sector.
Waar er in 2015 enkel een verschil was met handel- en horecabedrijven, laat de quartaire sector
in 2019 dus ook de bouwsector en ‘transport en diensten’ achter zich.
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Ondernemingen met minder dan 50 werknemers scoren lager dan alle andere ondernemingen.
De grootste ondernemingen (met meer dan 500 werknemers), scoren dan weer beter dan alle
andere ondernemingen, behalve tegenover ondernemingen met 200-499 werknemers. Hoe
groter de organisatie, hoe groter de kans dat er dus initiatieven rond educatie genomen worden.
Dit ligt in lijn met wat in 2015 vastgesteld werd, alleen is dit verschil nu nog meer uitgesproken.
Het ontbreken van een degelijke preventiestructuur en -beleid bij kleinere ondernemingen zal
ook hier wellicht een rol inspelen.
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We stellen dus vast dat ondernemingen iets ondernemen op vlak van educatie, al is dat eerder
beperkt. In onderstaande tabel kunnen we zien dat in bijna 6 op 10 ondernemingen de
werknemers niet geïnformeerd worden over beweging. Als er dan geïnformeerd wordt, dan is
dat eerder via informeel overleg (31%) of affiches, sticker of andere signalisatie (10%). Op meer
duurzamere vormen van educatie, zoals het organiseren van infosessies, workshops of
opleidingen (6%) of professioneel advies (3%), wordt bijna geen beroep gedaan.
VRAAGSTELLING: OP WELKE MANIER WORDT ER BINNEN UW ONDERNEMING AAN HET PERSONEEL INFORMATIE
GEGEVEN OVER BEWEGING?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Via informeel overleg (bv. praten met collega’s)

Totaal

% van antwoorden

%

247

31

71

9

45

6

41

5

41

5

27

3

23

3

457

58

Andere manieren, omschrijf:

21

3

Ik weet het niet.

12

2

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. Onder
deskundige of consultant verstaan wij iemand
met een diploma lichamelijke opvoeding of
kinesitherapie (bv. ergonoom, kinesist of ander
gekwalificeerde bewegingsdeskundige)
Er wordt geen informatie gegeven op het werk
over beweging.

Totaal aantal respondenten: 788

0% 20% 40% 60%

80%

Als er informatie verspreid wordt, dan gebeurt dit zowel voor arbeiders als bedienden (97%).
Ook voor het thema voeding werden gelijkaardige vaststellingen gedaan.
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VRAAGSTELLING: WIE KRIJGT EEN INFOSESSIE, WORKSHOPS OF OPLEIDING OVER BEWEGING?
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Zowel arbeiders als bedienden

29

97

Enkel arbeiders

0

0

Enkel bedienden

1

3

Ik weet het niet.

0

0

Totaal aantal respondenten: 30

0% 20% 40% 60%

80%

5.2.2 Omgevingsinterventies
De tweede component of strategie die een bewegingsbeleid kenmerkt, is het invullen van
omgevingsinterventies. Dit houdt in dat de onderneming bijvoorbeeld een aanbod aan
bewegingsactiviteiten voorziet, maar ook dat de omgeving van de onderneming zo ingericht
wordt dat bewegen evident en gestimuleerd wordt, waarbij ingespeeld wordt op de fysieke
omgeving, bijvoorbeeld het aanbod, maar evenzeer ook op het sociale klimaat.
Ondernemingen behalen op deze strategie gemiddeld 3,39 op 10. Daarmee scoren
omgevingsinterventies beter dan de andere 3 strategieën voor bewegingsbeleid.
In vergelijking met 2015 wordt een significante stijging vastgesteld voor deze component
(=LINK-score).
Bij het koppelen van de bedrijfskenmerken aan deze score, zien we een aantal verschillen
tussen de sectoren. Hier is het opnieuw de quartaire sector die de kroon spant. Behalve
tegenover de industriesector, daar kon geen verschil vastgesteld worden. De bouwsector
scoort, samen met de handel en horeca het minst goed. Zij scoren minder tegenover alle andere
sectoren.
De verklaringen die voor het algemeen bewegingsbeleid gelden, lijken ook voor de component
omgevingsinterventies van toepassing te zijn. Ook in 2015 scoorde de bouwsector minst goed.
Zoals eerder al aangegeven speelt de werkorganisatie hier zeker een invloed in. Vermits
werknemers vooral op werven actief zijn buiten de eigen organisatiemuren, is het niet evident
om in te zetten op aanbod en infrastructuur binnen het bedrijf zelf.
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Naar bedrijfsgrootte toe, kunnen dezelfde vaststellingen gedaan worden als voor de component
educatie. Kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers scoren hier duidelijk minder
goed dan ondernemingen vanaf 50 werknemers. Een positiever beeld dan bij educatie is dat er
geen verschillen zijn tussen grote ondernemingen met > 500 werknemers en KMO’s met
minder dan 200 werknemers, wat een goede zaak is.
Wat bij de vorige metingen vastgesteld werd, wordt nu dus opnieuw bevestigd. Het ontbreken
van een preventie- of welzijnsbeleid in vergelijking met grotere ondernemingen is net zoals in
de vorige bevraging meest voor de hand liggend. Daarnaast ontbreekt het bij deze categorie
ondernemingen

ook

aan

mankracht

en

middelen

om

volop

in

te

zetten

op

omgevingsinterventies. Fietsenstallingen, deelfietsen, kleed- en doucheruimtes, … zijn
allemaal veel minder evident bij erg kleine ondernemingen. Bovendien hebben zij vaak ook niet
de ruimte om dergelijke interventies te kunnen doen. Ze delen bijvoorbeeld kantoorruimte met
andere ondernemingen, waardoor ze niet zomaar overal signalisatie kunnen aanbrengen.
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Wat betreft personeelsstatuut zien we dat ondernemingen waar enkel bedienden aan de slag
zijn beter scoren dan ondernemingen waar enkel arbeiders aan de slag zijn. Een mogelijke
verklaring kan zijn dat ondernemingen met uitsluitend bedienden het belang van een
bewegingsrijke omgeving op het werk meer lijken in te zien omwille van een meer zittende
functie. Terwijl ondernemingen met enkel arbeiders eerder lijken uit te gaan van de gedachte
dat er sowieso al sprake is van een actievere job en werkomgeving omwille van het specifieke
takenpakket en daardoor geen extra initiatieven omtrent beweging nemen.
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Als we het aanbod en de initiatieven om de omgeving gezonder in te richten qua beweging van
nabij bekijken, zien we dat bijna de helft van de ondernemingen inzetten op het voorzien van
fietsenstallingen (46%) en het voorzien van douches en kleedkamers (45%). Daarnaast moedigt
1 op 5 ondernemingen trapgebruik aan, iets minder dan 1 op 6 stelt steps, fietsen of
dienstfietsen ter beschikking van zijn personeel en 1 op 10 ondernemingen voorziet
sportmaterialen (zoals een pingpongtafel, weerstandbanden) of een fitnessruimte of
organiseert lunch-wandelactiviteiten of wandelgroepen. We zien dat dit voor bijna alle
initiatieven gestegen is tegenover 2015.
30% van de ondernemingen voorziet voor zijn werknemers geen enkele van de bevraagde
faciliteiten of bevraagde aanbod om beweging bij personeel te stimuleren.
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VRAAGSTELLING: WELKE FACILITEITEN EN AANBOD ZET UW ONDERNEMING IN OM BEWEGING BIJ HET PERSONEEL
TE STIMULEREN?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

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

83

10

81

15

Voorzien van een fietsenstalling

394

49

Voorzien van douches met kleedkamers

362

45

35

4

72

9

24

3

10

1

22

3

141

18

Geen van bovenstaande

224

28

Andere, namelijk:

80

10

Ik weet het niet.

6

1

fitnessruimte
Ter beschikking stellen van steps, fietsen of
dienstfietsen

Aanbieden van de mogelijkheid tot een
persoonlijke fitheidstesting of initiatielessen
Organisatie/deelname aan lunchwandelactiviteiten of wandelgroepen
Organiseren van korte bewegingssessies van een
10-tal minuten (stretching, activerende
bewegingstussendoortjes)
Signalisaties (bv. 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)

Totaal aantal respondenten: 798

0% 20% 40% 60%

80%

Het bovenstaande aanbod is in 9 op 10 ondernemingen voor zowel bedienden als arbeiders
beschikbaar, terwijl dit in 2015 enkel beschikbaar was voor 51% van de arbeiders met een
zittend beroep en 65% van de arbeiders met een staand beroep. Het verschil tussen bediendenen arbeidersstatuut is nu dus quasi volledig weggewerkt. Mogelijks zijn er wel nog onderlinge
verschillen te merken tussen arbeiders met staand en zittend beroep, maar dit werd niet
bevraagd in de huidige vragenlijst. Ondanks het feit dat het onderscheid tussen arbeiders en
bedienden in de praktijk nog steeds erg ingebakken is sinds het eenheidsstatuut in 2014 werd
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ingevoerd24, zien we dit verschil toch niet meer als het gaat over de toegang tot het
bewegingsaanbod in ondernemingen, wat een goede vaststelling is.
WIE KAN GEBRUIK MAKEN VAN DE FACILITEITEN EN HET AANBOD OM BEWEGING BIJ HET PERSONEEL TE
STIMULEREN?

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Zowel arbeiders als bedienden

297

91

Enkel arbeiders

3

1

Enkel bedienden

10

3

Ik weet het niet.

16

5

Totaal aantal respondenten: 326

0% 20% 40% 60%

80%

Als we kijken naar de sociale omgeving en de voorbeeldrol die ondernemingen opnemen naar
de eigen werknemers, stellen we vast we dat 1 op 4 ondernemingen een vorm van voorbeeldrol
op zich neemt. In 75% van de ondernemingen is geen sprake van enige voorbeeldrol.
VRAAGSTELLING: NEEMT DE ONDERNEMING EEN VOORBEELDROL OP NAAR DE EIGEN WERKNEMERS ROND
BEWEGING?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, leidinggevenden (directie, kaderleden) worden
gevraagd zelf gebruik te maken van de

53

7

118

14

Neen

592

75

Andere manieren, omschrijf:

33

4

Ik weet het niet.

16

2

aanwezige faciliteiten om meer te bewegen, in
de onderneming.
Ja, leidinggevenden (directie, kaderleden) worden
gevraagd zelf voldoende te bewegen (bv. komen
met de fiets of te voet naar het werk)

Totaal aantal respondenten: 792

0% 20% 40% 60%

80%

https://www.jobat.be/nl/art/arbeiders-versus-bedienden-werken-ze-nog-steeds-op-een-verschillendeplaneet
24
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5.2.3 Afspraken en regels
De derde component die bepaalt hoe kwalitatief het bewegingsbeleid is, zijn regels en
afspraken. Hieronder kunnen we de formele aspecten van het bewegingsbeleid verstaan, zoals
bijvoorbeeld de opname van het thema beweging in de beleidsdocumenten of het maken van
afspraken rond beweging.
De gemiddelde score op deze component is 0,87 op 10. Deze score is zeer laag.
In vergelijking met 2015, scoren ondernemingen wel significant hoger in 2019 (=LINK-score).
Ondanks deze lage score, wordt er dus wel een vooruitgang opgemerkt.
Wat betreft de verschillende scores op de component afspraken en regels, stellen we vast dat
de quartaire sector opnieuw hoger scoort dan alle andere sectoren voor deze component.
Daarnaast kon ook een hogere score vastgesteld worden van de transport- en dienstensector
tegenover de bouw en ‘handel en horeca’. Nochtans waren hier in 2015 geen verschillen vast
te stellen. In de quartaire, zogenaamde ‘zachte’, sector wordt het nut van het vastleggen van
afspraken en regels inzake beweging mogelijks iets makkelijker gezien omdat dit dichter
aanleunt bij hun core-business (opvoedkundige opdracht in het onderwijs, zorgende en
gezondheidsgerelateerde opdracht in de zorg- en gezondheidssector, voorbeeldfunctie bij de
overheid, …). Toch scoort deze sector, zelfs met de aansluiting bij hun core-business, nog
steeds onvoldoende en blijft dit voor alle sectoren een werkpunt.

Ook de grootte van onderneming speelt een rol, in tegenstelling tot de editie van 2015. De
kleine ondernemingen (< 50 werknemers), doen het hier ook weer minder goed dan
ondernemingen vanaf 50 werknemers. Een verschil kon ook vastgesteld worden tussen de
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grootste ondernemingen (> 500 werknemers) en de KMO’s (< 200 werknemers). De
afwezigheid van een professionele preventiestructuur kan hier dus opnieuw de verschillen
verklaren.

Op basis van statuut werd geen enkel verschil vastgesteld.
Als we kijken naar de maatregelen die genomen worden om beweging bij het personeel te
stimuleren, zien we dat 3 op 5 ondernemingen inzet op fietsvergoeding en ruim 1 op 4 inzet
op terugbetaling van het openbaar vervoer. Dit zijn niet voor niets de fiscaal meest interessante
maatregelen. Andere maatregelen, zoals kortingen of gedeeltelijke terugbetaling om meer
bewegen te stimuleren blijken minder voor de hand liggend. Dit ligt wat in de lijn met de
vaststellingen die in 2015 gedaan werden, al wordt er op dit moment minder ingezet op
terugbetaling

van

het

openbaar

vervoer.

Ondanks

de

bredere

invoering

van

het

mobiliteitsbudget, zien we ook hier dat tot op heden maar weinig ondernemingen hiervan
gebruik maken om meer beweging bij het personeel te stimuleren. Het moment van de
bevraging volgde echter kort op de invoering van mobiliteitsbudget, dus mogelijks heeft deze
maatregel meer tijd (en promotie) nodig om ingeburgerd te raken.
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VRAAGSTELLING: WELKE VAN ONDERSTAANDE MAATREGELEN WERDEN DOOR UW ONDERNEMING GENOMEN OM
BEWEGING BIJ HET PERSONEEL TE STIMULEREN?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Fietsvergoedingen (minder dan het maximaal
vrijgestelde bedrag, nl. € 0,24/km, vergoeding

109

14

370

46

29

4

43

5

216

27

21

3

38

5

30

4

23

3

41

5

Geen van bovenstaande

213

27

Andere, namelijk:

27

3

Ik weet het niet.

23

3

voor enkele rit, vergoeding voor een begrensd
maandelijks bedrag, …)
Fietsvergoedingen (gelijk aan het maximaal
vrijgestelde bedrag, nl. € 0,24/km)
Mobiliteitsbudget (een budget dat door een
werknemer kan worden gespendeerd aan een
pakket van mobiliteitsoplossingen, in plaats van
of aanvullend op de ondernemingswagen)
(Gedeeltelijke) terugbetaling fietsdeelsysteem
(bv. 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
(bv. 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 (bv. bij aankoop
sportmateriaal, ...) of sportcentra
(Gedeeltelijke) terugbetaling inschrijvingsgeld
beweeg- of sportevenementen (bv. Dwars door
Brussel, …)

Totaal aantal respondenten: 792

0% 20% 40% 60%

80%

Net zoals bij het thema voeding, zien we dat weinig ondernemingen afspraken maken rond
beweging op het werk. In 83% van de ondernemingen zijn er geen afspraken rond beweging,
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terwijl 11% aangeeft dat er wel mondelinge afspraken gemaakt worden. De opname van
beweging in een schriftelijk reglement of plan is slechts in 6% van de ondernemingen gangbaar.
Tegenover 2015 zijn er toch meer ondernemingen die over afspraken beschikken. Dit kan
mogelijks de vooruitgang in 2019 op de totale score voor afspraken en regels verklaren t.o.v.
die van 2015.
VRAAGSTELLING: BESCHIKT UW ONDERNEMING OVER AFSPRAKEN OVER BEWEGING OP HET WERK ? DIT ZIJN BV.
AFSPRAKEN DIE BEWEGEN BUITEN DE ONDERNEMING TOELATEN BINNEN DE WERKUREN, HET BETALEN VAN EEN
FIETSVERGOEDING, HET AANBIEDEN VAN EEN BEDRIJFSFIETS.
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv.
arbeidsreglement of huishoudelijk reglement,

27

4

19

2

Ja, mondelinge afspraken

83

11

Neen

657

83

Ik weet het niet.

11

1

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

Totaal aantal respondenten: 788

0% 20% 40% 60%

80%

5.2.4 Zorg en begeleiding
De laatste kwaliteitscomponent van een kwaliteitsvol bewegingsbeleid wordt bepaald door het
aanbieden van zorg en begeleiding. Dit houdt in dat er via intensieve trajecten ingezet wordt
op (vroeg)detectie en (vroeg)interventie of gerichte doorverwijzing van medewerkers met een
gezondheidsprobleem inzake beweging of specifieke bewegingsbehoeften naar professionals.
Ondernemingen scoren op deze component gemiddeld 0,66 op 10, de laagste van de 4
strategiescores. Net zoals bij het thema voeding, zien we dat ondernemingen veel minder
inzetten op deze strategie als het gaat over een bewegingsbeleid.
In 2015 werd ‘zorg en begeleiding’ niet bevraagd, waardoor ook geen LINK-score voor deze
component kon berekend worden.
Er kunnen geen verschillen vastgesteld worden tussen sectoren of de personeelsstatuten, wat
wel het geval is voor de bedrijfsgrootte. Verschillen worden opnieuw gevonden tussen de KMO’s
(< 200 werknemers) en ondernemingen met meer dan 500 werknemers. Een verschil is ook
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aanwezig voor kleine ondernemingen (< 50 werknemers) en ondernemingen vanaf 200
werknemers.
De mogelijke verklaring voor het thema voeding kan ook hier doorgetrokken worden. Grotere
ondernemingen kunnen makkelijker financiële middelen vrijmaken om externe ondersteuning
terug te betalen aan hun werknemers. Daarnaast vinden zij ook vaker makkelijker hun weg naar
de eigen preventiedienst, die in deze gevallen ondersteuning kan bieden.

3 op 4 ondernemingen biedt geen enkele vorm van ondersteuning aan. We zien wel dat er meer
ondernemingen ondersteuning aanbieden voor beweging dan dat het geval was voor het thema
voeding. 12% verwijst door naar externe ondersteuning, gratis voor de werknemer en bij 6%
van de ondernemingen wordt intern doorverwezen naar deskundigen. Het brugje naar het meer
toegepaste welzijnsthema ergonomie is hier natuurlijk veel kleiner, wat een mogelijke
verklaring kan zijn van de betere scores tegenover het thema voeding.
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VRAAGSTELLING: IS ER ONDERSTEUNING VOORZIEN VOOR WERKNEMERS MET BIJZONDERE NODEN GERELATEERD
AAN BEWEGING (BV. DIABETES, NEK- EN RUGKLACHTEN, OBESITAS)?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, er wordt intern advies voorzien door een
arbeidsarts of -verpleegkundige of andere

48

6

95

12

6

1

24

3

Neen

590

76

Ik weet het niet.

34

4

deskundige
Ja, er wordt doorverwezen naar externe
ondersteuning, gratis voor de werknemer (bv.
arbeidsarts, externe preventieadviseur
psychosociale aspecten).
Ja, er wordt doorverwezen naar externe
ondersteuning, met gedeeltelijke financiële
tegemoetkoming voor de werknemer (bv.
ergonoom, kinesist of andere gekwalificeerde
bewegingsdeskundige).
Ja, er wordt doorverwezen naar externe
ondersteuning, volledig voor rekening van de
werknemer (bv. ergonoom, kinesist of andere
gekwalificeerde bewegingsdeskundige).

Totaal aantal respondenten: 779

0% 20% 40% 60%
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5.3 Conclusies en aanbevelingen
Een kwalitatief bewegingsbeleid op het werk wordt gekenmerkt door vier belangrijke
strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Op
basis van een aantal vragen werd voor elke strategie een componentscore berekend.
Op die manier zien we hoe bedrijven invulling geven aan hun bewegingsbeleid. De vier
componentscores werden samengeteld en resulteerden in een totaalscore. Deze totaalscore
geeft een beeld van het gevoerde bewegingsbeleid binnen bedrijven in Vlaanderen.
Ondernemingen halen in 2019 een totaalscore van 23,70 op 100, waarbij nog heel wat
groeipotentieel mogelijk is, vooral op de strategieën afspraken en regels (bv. fietsvergoeding)
en zorg en begeleiding (bv. bewegingscoaching aanbieden voor werknemers met obesitas). Ze
gaan er bovendien op vooruit tegenover 2015. Ondernemingen hebben duidelijk meer
inspanningen gedaan op vlak van beweging.
Er is nochtans evidentie genoeg van het nut en de noodzaak aan beweging van werknemers.
Een gebrek aan beweging van werknemers resulteert in hoger verzuim, lagere productiviteit,
lagere inzetbaarheid en minder betrokkenheid van de werknemer. Gevolgen die ook het
bedrijfsimago zeker niet ten goede komen. Inzetten op een gezonde leefstijl van werknemers
loont voor bedrijven en is dus zeker de moeite. Dat is nog maar eens bewezen naar aanleiding
van de huidige coronacrisis, waar een duidelijke link opgemerkt werd tussen te weinig bewegen
(gelinkt aan bv. cardiovasculair risico, overgewicht…) en het risico op ernstiger ziekteverloop.
Ook hier hebben ondernemingen alle belang bij fitte werknemers om ernstige complicaties,
met een langdurige revalidatie te vermijden bij eventuele besmettingen.
Vooral kleinere ondernemingen, ondernemingen uit de bouwsector en de handel en horeca, en
ondernemingen met enkel arbeiders scoren minst goed. Een minder goed uitgebouwde
preventiestructuur, maar ook de misvatting dat er ‘al voldoende beweging’ is door de aard van
de job, zijn mogelijke verklaringen voor deze minder goede scores. Nochtans zijn gerichte
bewegingsoefeningen bij arbeiders, ter ondersteuning van de fysiek en mentaal belastende job,
aandacht voor compensatiegedrag buiten de werkuren (periodes van lang stilzitten), en
aandacht voor ook ontspannende beweging in de vrije tijd of thuis (bv. wandelen, fietsen,
tuinieren) zeker mogelijke pistes om het bewegingsbeleid verder uit te bouwen. Het is duidelijk
dat deze ondernemingen extra ondersteuning kunnen gebruiken, al dan niet onder de vorm
van een subsidieproject zoals Gezond op de werkvloer. In dit geval zou een meer op maat
uitgewerkt bewegings- of ruimer gezondheidsproject soelaas kunnen bieden om in de eerste
plaats de bewustwording aan te wakkeren en in de tweede plaats ook concrete oplossingen te
kunnen bieden. De bewegingsdriehoek is aanbevolen als basis voor bewegingspromotie.
Voor de strategie educatie zien we noch vooruitgang, noch achteruitgang tegenover 2015. De
bouwsector, handel en horeca en transport en diensten scoren minst goed op deze strategie,
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net als de kleine KMO’s (< 50 werknemers). Hoe groter de onderneming, hoe groter de kans
dat er interventies op de strategie educatie gebeuren.
We kunnen stellen dat een minderheid van de ondernemingen, en dan eerder de grotere
ondernemingen, wel initiatieven nemen, maar dat er te vaak voor minder effectieve of minder
duurzame vormen van educatie gekozen wordt, zoals een informeel overleg of een affiche,
sticker of folder, en minder voor bv. professioneel advies …. Bijna 6 op 10 ondernemingen
doen helemaal niets, dus hier is zeker nog verbetering nodig.
Als ondernemingen aan de slag gaan met een bewegingsbeleid, zetten ze het meest in op
omgevingsinterventies. Tegenover 2015 zien we een vooruitgang voor deze strategie.
Uitzondering hierop zijn opnieuw kleine KMO’s en ondernemingen uit de bouwsector. Zij zetten
onvoldoende in op omgevingsinterventies. Alternatieve en creatieve maatregelen zijn nodig om
deze groep ondernemingen voldoende te kunnen ondersteunen.
Daarnaast zetten ondernemingen vooral in op enkele haalbare ‘beweegposten’, zoals
fietsenstallingen, douches, … terwijl een meer effectieve mix met ander concreet aanbod zoals
een

gepersonaliseerd

transportplan

om

fietsen

en

stappen

te

promoten,

bewegingstussendoortjes, lunchwandelingen veel minder aan bod komen in ondernemingen.
In de meeste ondernemingen is er bovendien geen sprake van het opnemen van de
voorbeeldrol. Nochtans is dit een van de succesfactoren van een bewegingsbeleid25 en is er
voldoende evidentie voor. Dit kan heel eenvoudig door bijvoorbeeld leidinggevenden in te
schakelen en te stimuleren een actieve middagpauze te nemen of met de fiets naar het werk te
komen.
De strategie afspraken en regels scoort, samen met de strategie zorg en begeleiding, het laagst
binnen het thema beweging. Ondernemingen passen deze strategie onvoldoende toe.
Ondanks de lage scores, doen grote ondernemingen en ondernemingen uit de quartaire sector
het wel beter dan andere ondernemingen. Reden hiervoor kan de nauwere aansluiting bij de
core-business van de quartaire of ‘zachte’ sector (nl. aanbieden van diensten die gericht zijn
op het welzijn van de burger, waaronder ook de zorgsector valt, maar ook de aanwezigheid van
bv. een kiné in woonzorgcentra en ziekenhuizen die het bewegingsbeleid op zich kan nemen)
en de betere preventiestructuur of een mobiliteitsbeleid bij grotere ondernemingen. Bovendien
worden via cao’s in bepaalde sectoren, waaronder de social profit, verplichtingen gesteld rond
fietsvergoeding, terwijl dit in de profit sector eerder een gunst is.
De grote meerderheid van de ondernemingen hebben geen geschreven en zelfs geen
mondelinge afspraken. Een kwart van de ondernemingen biedt geen enkele financiële stimulans
om werknemers meer te doen bewegen, zelfs geen fietsvergoeding die fiscaal voordelig is voor
werkgevers. Nochtans kan het voor heel wat sectoren - waaronder zeker de bouw en de horeca
- zinvol zijn om werknemers ook aan te zetten tot meer bewegen buiten de werkuren. De
werkcontext en -organisatie laten het immers niet altijd toe om tijdens de werkuren of binnen

25

https://www.gezondleven.be/settings/gezond-werken/succesfactoren-gezond-werken
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de werkomgeving een beweegaanbod te voorzien. Een fietsvergoeding zou elke werknemer
bijvoorbeeld moeten kunnen ontvangen. Deze strategie is en blijft een groot werkpunt.
Ook op de strategie zorg en begeleiding scoren ondernemingen niet goed. Grotere
ondernemingen laten betere scores optekenen dan kleine ondernemingen, maar scoren ook
nog

onvoldoende.

Minder

financiële

mogelijkheden

en

een

minder

professionele

preventiedienst kunnen deze verschillen wellicht verklaren. 3 op 4 ondernemingen biedt geen
enkele vorm van ondersteuning aan voor de medewerkers, een groot pijnpunt! In de toekomst
(vanaf 2021) zullen ook bedrijfsartsen werknemers die ondersteuning nodig hebben via
Bewegen Op Verwijzing makkelijk doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach die
hen stap voor stap begeleidt. Een sensibiliseringscampagne naar ondernemingen, managers en
werknemers over de mogelijkheid om beroep te doen hierop lijkt hier aangewezen. Ook via het
project Gezond op de werkvloer zou dan sterk kunnen ingezet worden op het informeren van
ondernemingen over deze mogelijkheid.
Globaal gezien wijzen de resultaten uit dat zeker de kleinste bedrijven nog steeds relatief meer
ondersteuning vereisen zodat gezondheidsbevordering en meer specifiek het thema beweging
structureel ingebed worden in het bedrijfsbeleid. Dit ondersteuningsaanbod moet vooral
(financieel) haalbaar zijn voor kmo’s, op maat van specifieke sectoren zoals handel en horeca
en de bouwsector en ondernemingen met een grote arbeiderspopulatie.
Daarnaast lijkt het sensibiliseren van ondernemingen en hen bewust maken van hun
verantwoordelijkheid, eveneens nodig. Echter, ondernemingen moeten makkelijker de weg
kunnen vinden in het versnipperde landschap. Een constructieve samenwerking tussen de
verschillende beleidsdomeinen (gezondheid, werk, maatschappelijk verantwoord ondernemen,
SDG’s, …) en het bewaren van het overzicht over het geheel aan beschikbare maatregelen is
hierbij nodig. Er zijn namelijk al heel wat initiatieven, zoals Gezond op de werkvloer, 10.000
stappen,

Bewegen

Op

Verwijzing,

de

KMO-portefeuille,

mobiliteitsbudget,

werkbaarheidscheques, Sport op het werk, etc., maar het geheel zit erg versnipperd. Een
onderneming moet actief op zoek gaan naar mogelijkheden, terwijl dit eigenlijk andersom zou
moeten zijn. Een duidelijke koppeling met werkbaar werk en actieve ondersteuning hierin door
de sociale partners, is noodzakelijk.
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6. Beleid rond lang stilzitten
Met 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 kijken, computeren, zitten op het werk of in de auto. Wanneer we ons richten
naar de algemene bevolking gebruiken we in plaats van sedentair gedrag eerder de term ‘lang
stilzitten’.
Sedentair gedrag en lichaamsbeweging worden beiden beïnvloed door andere factoren en zijn
bijgevolg onafhankelijke gezondheidsthema's. Sedentair gedrag is ook niet hetzelfde als fysiek
inactief zijn. Want werknemers die wel voldoen aan de beweegnorm van dagelijks 30 minuten
matig intensief bewegen, omdat ze bijvoorbeeld dagelijks naar het werk fietsen, maar verder
vooral zittend de dag doorbrengen, kunnen toch een sedentaire levensstijl hebben. En een
sedentaire leefstijl of lang stilzitten heeft negatieve effecten op de gezondheid.

6.1 Globale score van een beleid rond lang stilzitten in relatie tot de
bedrijfskenmerken
De totaalscore voor het beleid rond lang stilzitten wordt gevormd door de componentscores (=
strategieën uit de gezondheidsmatrix nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels,
zorg & begeleiding) op te tellen. De exacte gewichten per strategie waren de volgende: educatie
40%, omgevingsinterventies 30%, afspraken en regels 20% en zorg en begeleiding 10%.
Ondernemingen scoren voor het thema lang stilzitten gemiddeld 24,03 op 100. De mediaan is
22,52. 43% van de ondernemingen behaalt een score tussen 11 en 20, 57% haalt meer dan 20.
Bijna geen enkele onderneming (0,65%) scoort de helft. Deze bevindingen liggen in de lijn met
de resultaten voor het thema beweging en zijn dus niet zo verrassend.
Als we dit vergelijken met de resultaten uit 2015, toen het thema voor de eerste keer apart
bevraagd werd, zien we een significante stijging in score (=LINK-score). Ondernemingen gaan
er in die 4 jaar dus duidelijk op vooruit, al is er nog heel wat groeipotentieel.
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In relatie tot de bedrijfskenmerken, scoort de quartaire sector significant hoger dan de andere
sectoren, behalve dan de industriesector, wat eenzelfde vaststelling is als bij het algemene
bewegingsbeleid. De bouwsector daarentegen, scoort significant lager dan de andere sectoren,
behalve dan de sector handel en horeca. Tot slot was het verschil tussen de industriesector en
de sector handel en horeca eveneens significant, waarbij de industriesector een hogere score
laat optekenen dan de handel- en horecasector. In 2015 werd geen significant verschil
vastgesteld tussen alle verschillen sectoren. Eenzelfde verklaring als bij het thema beweging,
nl. de grotere vertegenwoordiging van kleinere ondernemingen binnen de sectoren handel en
horeca en bouw en hun financiële en logistieke (on)mogelijkheden, kan hierbij gevolgd worden.
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Ook qua bedrijfsgrootte kunnen dezelfde vaststellingen gedaan worden zoals bij het thema
beweging. Kleine ondernemingen (< 50 werknemers) scoren lager dan grotere ondernemingen
met meer dan 50 werknemers. Een beleid rond lang stilzitten blijkt duidelijk minder
vanzelfsprekend te zijn voor kleinere ondernemingen. Dit kan te maken hebben met het
ontbreken van een kwalitatief uitgebouwde preventiestructuur en de link van lang stilzitten met
ergonomie binnen deze structuur, maar zeker ook met het ontbreken van middelen om actie
te ondernemen of beleid te voeren.

Ook als het gaat om personeelsstatuut zien we verschillen in ondernemingen waar enkel
bedienden tewerkgesteld worden, waar hoger gescoord wordt, dan ondernemingen waar enkel
arbeiders of arbeiders en bedienden aan de slag zijn. Bedienden hebben vaker een zittende job
dan dat voor arbeiders het geval is. We zien kortgeschoolden bovendien vooral in een
arbeidersstatuut en van deze groep is geweten dat er meer drempels zijn om gezond te leven
dan voor hooggeschoolden26. Het thema vindt natuurlijk ook nauwe aansluiting bij het
welzijnsthema ergonomie, wat misschien ook kan verklaren waarom vooral in ondernemingen
waar enkel (zittende) bedienden aan de slag zijn werk gemaakt wordt van een kwalitatief beleid
rond lang stilzitten. Desondanks kan het ook voor arbeiders nuttig zijn om een beleid rond
lang stilzitten te voeren met betrekking tot de verplaatsing naar het werk of het gedrag na de
werktijd, of voor bepaalde arbeidersprofielen die wel zittend werk leveren (kraanwerkers,
chauffeurs).

26

https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/wie-zijn-die-kwetsbare-groepen
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6.2 Componentscores van een beleid rond lang stilzitten in relatie
tot de bedrijfskenmerken
Net zoals de andere thema’s wordt de kwaliteit van het beleid rond lang stilzitten beoordeeld
aan de hand van 4 kwaliteitscomponenten of strategieën:
•

Educatie rond lang stilzitten in de onderneming voor het versterken van de individuele
competenties van de werknemers

•

Omgevingsinterventies die de fysieke en sociale omgeving in de onderneming op vlak
van lang stilzitten aanpakken

•

Afspraken en regels rond lang stilzitten om het onderbreken van lang stilzitten aan te
moedigen en een ongezond zitpatroon de doorbreken

•

Zorg en begeleiding rond lang stilzitten

Per kwaliteitscomponent wordt de vergelijking met 2015 (=link-scores) gemaakt. Enkel
identieke vragen die de component bepalen en die in beide jaren bevraagd werden, worden
voor deze vergelijking in rekening gebracht. Dit zorgt voor methodologisch correcte
vergelijkingen. De component zorg en begeleiding werd in de vorige editie niet bevraagd,
waardoor hier geen vergelijking mogelijk is.
Er wordt ook bekeken of er verschillen tussen bedrijven met andere bedrijfskenmerken (sector,
grootte en het statuut van het personeel) zijn. Voor elk van de componenten wordt in dit rapport
beschreven welke vragen bepalend zijn voor de score die wordt toegekend aan de component.

6.2.1 Educatie
Onder de educatie zien we alle initiatieven van ondernemingen om kennis en vaardigheden van
werknemers te verhogen om lang stilzitten te beperken of regelmatig te onderbreken op het
werk.
Gemiddeld scoren ondernemingen 2,76 op 10. Dit is net boven de kwaliteitsscore van 2 op 10
en ligt in lijn met de score op de strategie educatie voor beweging, wat goed is, gezien dit een
recenter thema is.
Een vergelijking met de vorige bevraging leert ons dat ondernemingen niet significant hoger of
lager scoren (=LINK-score). Ze gaan er dus niet op achteruit, maar ook niet vooruit wat betreft
de strategie educatie.
Als we kijken naar de bedrijfskenmerken, zien we gelijkaardige resultaten als de score op
algemeen beleid rond lang stilzitten. De quartaire sector scoort hoger dan de bouw- en handel
en horeca sector, net zoals de industriesector hoger scoort dan deze sectoren. Een significant
verschil met de transport- en dienstensector is er in deze niet. Ondernemingen uit de industrieen quartaire sector doen het dus beter wat betreft educatie. Een gelijkaardige verklaring als
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voor de totaalscore kan hier gevolgd worden, nl. het groter aandeel kleine ondernemingen in
deze sectoren. Hierdoor is het voor hen financieel en logistiek veel moeilijker om een beleid
rond lang stilzitten uit te werken.

Ook op vlak van bedrijfsgrootte zien we opnieuw een lagere score van ondernemingen met <
50 werknemers en grotere ondernemingen. Daarnaast scoren ook ondernemingen met 100 –
199 werknemers minder dan ondernemingen met > 500 werknemers.

Voor werknemersstatuut is geen verschil tussen de ondernemingen vast te stellen.
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Ondernemingen doen dus wat rond educatie omtrent minder lang stilzitten, al is dat eerder
beperkt. De meeste ondernemingen (64%) geven geen enkele vorm van informatie. Als er al iets
gegeven wordt van info, dan is dat eerder via informeel overleg (27%) en uitzonderlijk via
affiches, stickers of andere signalisatie (6%). Nochtans hebben infosessies en workshops (3%)
en professioneel advies (3%) een beter effect op het verhogen van de kennis en vaardigheden
van het personeel, terwijl slechts heel weinig ondernemingen hierop inzetten.
VRAAGSTELLING: OP WELKE MANIER WORDT ER BINNEN UW ONDERNEMING AAN HET PERSONEEL INFORMATIE
GEGEVEN OVER MINDER LANG STILZITTEN? (MEERDERE ANTWOORDEN ZIJN MOGELIJK )
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Via informeel overleg (bv. praten met collega’s)
Via affiches, stickers of andere signalisatie,

Totaal
211

% van antwoorden

%
27

1

48

6

22

3

23

3

26

3

11

1

26

3

490

64

Andere manieren, omschrijf:

11

1

Ik weet het niet.

20

3

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 (bv.
ergonoom, kinesist of ander gekwalificeerde
bewegingsdeskundige)
Er wordt geen informatie gegeven op het werk
over minder lang stilzitten.

Totaal aantal respondenten: 768

0% 20% 40% 60%

80%

De beschikbare info is meestal voor zowel arbeiders als bedienden (80%), wat een goeie zaak
is. Echter, in 1 op 5 ondernemingen waar zowel arbeiders als bedienden tewerkgesteld worden,
worden infosessies of workshops georganiseerd die enkel toegankelijk zijn voor bedienden.
Geen enkele onderneming geeft enkel aan arbeiders info. Een voor de hand liggend resultaat,
gezien de meeste bedienden een zittend beroep hebben, waardoor het voor werkgevers meer
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voor de hand ligt om hierover te sensibiliseren. Maar ook bepaalde arbeidersprofielen
(kraanwerkers, chauffeurs) voeren eerder zittend werk uit, waarbij evenzeer de noodzaak heerst
om acties op te zetten met als doel informeren en sensibiliseren over het beperken en
onderbreken van lang stilzitten. En hoewel actieve beroepsprofielen, zoals arbeiders in de
bouwsector of arbeiders die staand werk uitvoeren, niet of minder zitten tijdens de werkuren,
kunnen zij er baat bij hebben wanneer er bij het informeren en sensibiliseren ook aandacht is
voor compensatiegedrag buiten de werkuren en voor het beperken en onderbreken van lang
stilzitten in de vrije tijd, tijdens verplaatsingen of thuis.
VRAAGSTELLING: WIE KRIJGT EEN INFOSESSIE, WORKSHOPS OF OPLEIDING OVER MINDER LANG STILZITTEN?
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Zowel arbeiders als bedienden

12

80

Enkel arbeiders

0

0

Enkel bedienden

3

20

Ik weet het niet.

0

0

Totaal aantal respondenten: 15

0% 20% 40% 60%

80%

6.2.2 Omgevingsinterventies
De tweede strategie die de kwaliteit van een beleid rond lang stilzitten typeert zijn
omgevingsinterventies. Dit houdt in dat de onderneming bijvoorbeeld een aanbod aan
bureaumateriaal voorziet dat lang stilzitten beperkt, maar ook dat de omgeving van de
onderneming zo ingericht wordt dat lang stilzitten vermeden wordt of regelmatig onderbroken
wordt, maar evenzeer inspeelt op het sociale klimaat.
Als we kijken hoe organisaties het er voor de component omgevingsinterventies van af brengen,
zien we dat er gemiddeld 3,58 op 10 gescoord wordt door ondernemingen, wat op een betere
score duidt dan het geval was bij de strategie educatie.
Bij een vergelijking met 2015 zien we nu een duidelijke significante stijging in de score (=LINKscore). Dit betekent dat ondernemingen er, wat betreft omgevingsinterventies, wel op vooruit
gaan tegenover de vorige bevraging.
Als we de bedrijfskenmerken mee onder de loep nemen, zien we een duidelijk lagere score van
de bouwsector tegenover alle andere sectoren. De eigenheid van de sector en het werk dat
uitgevoerd wordt, is de belangrijkste verklaring voor dit verschil. Gezien werknemers uit de
bouw een hoofdzakelijk actieve job hebben, lijken initiatieven om de omgeving zo in te richten
dat het lang stilzitten verminderd of onderbroken kan worden minder noodzakelijk tijdens de
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werkuren. Zij voeren meestal werk uit op locatie, waar de impact van de werkgever minder groot
is. Nochtans kan er wel ingespeeld worden op actieve verplaatsingen in deze sector en mogen
ook de bedienden, die wel hoofdzakelijk zittend werk uitvoeren, zeker niet vergeten worden.

Op vlak van bedrijfsgrootte zijn geen verschillen vast te stellen in score tussen de verschillende
ondernemingen.
Net zoals bij de algemene score voor lang stilzitten zien we dat ondernemingen waar enkel
bedienden tewerkgesteld zijn hoger scoren dan ondernemingen waar enkel arbeiders of
arbeiders en bedienden tewerkgesteld zijn. Het hoofdzakelijk zittend beroep van deze
personeelsstatuten is hier zeker een mogelijke verklaring.
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Als we de faciliteiten onder de loep nemen, zetten de meeste ondernemingen (68%) in op het
verder weg plaatsen van de printer. Positief, want een makkelijke, haalbare en goedkope
oplossing voor alle ondernemingen. Ook het gebruik van een draadloze telefoon of headset is
een aanbod dat door 37% van de ondernemingen gedaan wordt om het lang stilzitten zoveel
mogelijk te beperken of onderbreken. In 23% van de ondernemingen kiest men voor zitstabureaus voor bureauwerk. Echter, 1 op 5 ondernemingen heeft geen faciliteiten of aanbod
wat betreft het onderbreken van lang stilzitten. Aangezien ook met kleine, kosteloze
aanpassingen het lang stilzitten kan beperkt en onderbroken worden is dit een bedroevend
resultaat.
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VRAAGSTELLING: WELKE FACILITEITEN EN AANBOD ZET UW ONDERNEMING IN OM HET LANG STILZITTEN BIJ HET
PERSONEEL TE BEPERKEN? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK )
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Zit-stabureaus of ergonomische bureaus voor

Totaal

% van antwoorden

%

179

23

Sta-tafels voor vergaderingen

65

8

Sta-tafels voor de lunchpauze

50

7

Printers op afstand

527

68

289

37

107

14

7

1

Geen van bovenstaande

153

20

Andere, namelijk:

47

6

Ik weet het niet.

6

1

bureauwerk

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).

Totaal aantal respondenten: 775

0% 20% 40% 60%

80%

Een onderscheid tussen arbeiders en bedienden op vlak aanwezigheid van faciliteiten en het
aanbod rond lang stilzitten wordt in 56% van de ondernemingen niet gemaakt. Echter, in 38%
van de ondernemingen kunnen enkel bedienden gebruik maken van deze faciliteiten. Het feit
dat arbeiders doorgaans een minder sedentair beroep uitoefenen heeft hier natuurlijk mee te
maken.
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VRAAGSTELLING: WIE KAN GEBRUIK MAKEN VAN DE FACILITEITEN EN HET AANBOD OM HET LANG STILZITTEN BIJ
HET PERSONEEL TE BEPERKEN?
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Zowel arbeiders als bedienden

204

56

Enkel arbeiders

0

0

Enkel bedienden

136

38

Ik weet het niet.

22

6

Totaal aantal respondenten: 361

0% 20% 40% 60%

80%

De voorbeeldrol van leidinggevenden wordt in resp. 13% en 11% van de ondernemingen
opgenomen, nl. door zelf gebruik maken van de faciliteiten om minder lang stil te zitten
enerzijds en het zitten zelf te onderbreken of meer recht te staan tijdens vergaderingen,
werkdag of lunch anderzijds. In 3 op 4 ondernemingen neemt de onderneming geen
voorbeeldrol op naar eigen werknemers, zelfs bij ondernemingen met enkel bedienden.
VRAAGSTELLING: NEEMT DE ONDERNEMING EEN VOORBEELDROL OP NAAR DE EIGEN WERKNEMERS ROND MINDER
LANG STILZITTEN? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK )
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, leidinggevenden (directie, kaderleden) worden
gevraagd zelf gebruik te maken van de

101

13

84

11

Neen

579

75

Andere manieren, omschrijf:

23

3

Ik weet het niet.

16

2

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, ….

Totaal aantal respondenten: 772

0% 20% 40% 60%

80%
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6.2.3 Afspraken en regels
De derde strategie betreft afspraken en regels en geeft aan in welke mate het thema lang
stilzitten werkelijk een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering is en in hoeverre er
‘officiële’ afspraken over bestaan.
De gemiddelde score op deze component is 0,80 op 10 en is, net zoals voor het thema
beweging het geval was, een erg lage score.
Ondanks de nog steeds lage score, zien we dat ondernemingen significant hoger scoren dan
bij de vorige bevraging (=LINK-score).
In 2015 werd voor geen enkel van de bedrijfskenmerken significante verschillen tussen
ondernemingen vastgesteld. Bij deze bevraging blijkt dit wel het geval te zijn. Uit de resultaten
blijkt dat de bouwsector en handel en horeca een lagere score laat optekenen dan de industrieen quartaire sector. Zoals bij de vorige strategieën is duidelijk dat de eigenheid en het
takenpakket binnen beide sectoren een verklaring is voor deze verschillen. Ondanks de hogere
score is deze nog steeds onvoldoende en blijft dit voor alle sectoren een werkpunt.

Qua grootte is er enkel een significant lagere score van ondernemingen < 50 werknemers
tegenover ondernemingen > 500 werknemers. De bevestiging dat het voor kleine
ondernemingen niet evident is om een kwalitatief beleid, in dit geval afspraken en regels als
onderdeel van dat beleid, op te zetten rond lang stilzitten. De ontbrekende preventiestructuur
en link met ergonomie, beschikbare middelen, maar ook een meer informelere of vrijblijvende
manier van werken kunnen een verklaring zijn hiervoor.
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Op vlak van personeelsstatuut zien we geen verschillen tussen de ondernemingen.
In het grootste deel van de ondernemingen werden geen afspraken gemaakt over lang stilzitten
op het werk (85%). In iets meer dan 1 op 10 van de ondernemingen werden mondeling
afspraken gemaakt, maar slechts in een minimum aantal ondernemingen werd lang stilzitten
opgenomen in een reglement of plan. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten uit
de vorige bevraging.
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VRAAGSTELLING: 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 BV. AFSPRAKEN ROND STAPAUZES.

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv.
arbeidsreglement of huishoudelijk reglement,

4

1

6

1

Ja, mondelinge afspraken

93

12

Neen

656

85

Ik weet het niet.

12

2

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

Totaal aantal respondenten: 768

0% 20% 40% 60%

80%

Als er door ondernemingen al maatregelen ondernomen werden op vlak van lang stilzitten, dan
gaat het vooral om flexibele werkroosters (23%) en variatie in taken (30%). Bijna de helft van de
ondernemingen namen geen maatregelen inzake lang stilzitten. Flexibele uurroosters en
variatie in taken zijn maatregelen die ook door ondernemingen genomen kunnen worden in het
kader van werkbaar werk en niet zozeer met als doel het beperken van lang stilzitten. Daarnaast
wordt vastgesteld dat ondernemingen erg weinig ondernemen in het kader van actief transport,
nochtans een erg efficiënte maatregel om lang stilzitten te beperken. Ondanks de genomen
overheidsmaatregelen onder de vorm van het mobiliteitsbudget, waarbij werknemers hun
firmawagen

kunnen

inruilen

voor

meer

duurzame

vormen,

waaronder

actieve

transportmiddelen, blijkt de bedrijfswagen in Vlaanderen nog steeds erg populair te zijn. 27 Al
moet hierbij wel de kanttekening gemaakt worden, dat de bevraging nog wat te vroeg komt,
gezien de maatregelen dateren van maart 2019.

27

https://www.acerta.be/nl/over-acerta/in-de-pers/slechts-0-011-van-de-medewerkers-koos-voor-

mobiliteitsbudget
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VRAAGSTELLING: WELKE VAN ONDERSTAANDE MAATREGELEN WERDEN DOOR UW ONDERNEMING GENOMEN , OM
LANG STILZITTEN BIJ HET PERSONEEL TE BEPERKEN?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Flexibele werkroosters (bv. tijdens werkdag 30
min. gaan wandelen en daarop ’s avonds 30 min.

177

23

Variatie in taken

228

30

Mobiliteitsbudget

20

3

40

5

13

2

51

7

Geen van bovenstaande

362

47

Andere, namelijk:

33

4

Ik weet het niet.

12

2

langer werken)

(Gedeeltelijke) terugbetaling fietsdeelsysteem
(bv. 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
(bv. stimuleren van openbaar vervoer bij
bezoeken van klanten, aanwerven van nieuwe
medewerkers uit de buurt, bewuste ligging van
onderneming dichtbij station).

Totaal aantal respondenten: 772

0% 20% 40% 60%

80%

6.2.4 Zorg en begeleiding
De laatste kwaliteitscomponent van een kwaliteitsvol beleid inzake lang stilzitten, wordt
bepaald door het aanbieden van zorg en begeleiding. Dit houdt in dat er via intensieve trajecten
ingezet

wordt

op

(vroeg)detectie,

(vroeg)interventie

of

medewerkers

met

een

gezondheidsprobleem inzake lang stilzitten, doorverwezen worden naar professionals.
Ondernemingen scoren op deze component gemiddeld 0,65 op 10, wat een gelijkaardige lage
score is als bij het thema beweging. Ondernemingen zetten dus veel minder in op deze strategie
als het gaat over een beleid rond lang stilzitten.
In 2015 werd deze component niet gescoord, dus een vergelijking is hier niet mogelijk.
Qua bedrijfskenmerken stellen we vast dat ondernemingen uit de transport- en dienstensector
lager scoren dan de quartaire sector. In tegenstelling tot de andere strategieën konden voor de
strategie ‘zorg en begeleiding’ geen andere verschillen vastgesteld worden. Nochtans lijkt de
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nood in een adequate doorverwijzing, zeker voor de transportsector, gekenmerkt door lang
stilzitten, net daar noodzakelijk te zijn.

Als we de bedrijfsgrootte mee in rekening nemen, is er een duidelijk lagere score zichtbaar van
kleine ondernemingen (< 50 werknemers) in vergelijking met ondernemingen met meer dan
50 werknemers. Dezelfde verklaring als in bovenstaande strategieën is hier van toepassing, nl.
het ontbreken van een duidelijke preventiestructuur. Grotere ondernemingen kunnen
bovendien ook makkelijker financiële middelen vrijmaken om externe ondersteuning aan te
bieden aan hun werknemers.
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Een significant verschil in personeelsstatuut kon niet vastgesteld worden.
77% van de ondernemingen geeft ook effectief aan geen ondersteuning te voorzien voor
medewerkers met bijzondere noden, gerelateerd aan lang stilzitten. In iets meer dan 1 op 10
van de ondernemingen wordt een doorverwijzing naar de externe preventiedienst, gratis voor
de werknemer, aangeboden.
VRAAGSTELLING: IS ER ONDERSTEUNING VOORZIEN VOOR WERKNEMERS MET BIJZONDERE NODEN GERELATEERD
AAN LANG STILZITTEN (BV. DIABETES, NEK- EN RUGKLACHTEN, OBESITAS)?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, er wordt intern advies voorzien door een
arbeidsarts of -verpleegkundige of andere

47

6

88

12

9

1

21

3

Neen

591

77

Ik weet het niet.

25

3

deskundige
Ja, er wordt doorverwezen naar externe
ondersteuning, gratis voor de werknemer (bv.
arbeidsarts, externe preventieadviseur
psychosociale aspecten).
Ja, er wordt doorverwezen naar externe
ondersteuning, met gedeeltelijke financiële
tegemoetkoming voor de werknemer (bv.
ergonoom, kinesist of andere gekwalificeerde
bewegingsdeskundige).
Ja, er wordt doorverwezen naar externe
ondersteuning, volledig voor rekening van de
werknemer (bv. ergonoom, kinesist of andere
gekwalificeerde bewegingsdeskundige).

Totaal aantal respondenten: 766

0% 20% 40% 60%

80%
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6.3 Conclusies en aanbevelingen
Een kwalitatief beleid rond het thema sedentair gedrag op het werk wordt gekenmerkt door
vier belangrijke strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en
begeleiding. Op basis van een aantal vragen werd voor elke strategie een score berekend.
Op die manier zien we hoe bedrijven invulling geven aan hun beleid rond sedentair gedrag. De
vier componentscores werden samengeteld en resulteerden in een totaalscore. Deze totaalscore
geeft een beeld van het gevoerde beleid rond sedentair gedrag bij bedrijven in Vlaanderen.
Ondernemingen halen in 2019 een totaalscore van 24,03 op 100. Ze gaan er op vooruit
tegenover 2015, wat een positieve evolutie is. Ondernemingen hebben duidelijk meer
inspanningen gedaan op vlak van lang stilzitten. De lancering van de bewegingsdriehoek in
2017, kan hierin zeker een rol gespeeld hebben. De score laat echter ook nog heel wat
groeipotentieel toe, vooral op de strategieën afspraken en regels en zorg en begeleiding.
Nochtans is er voldoende wetenschappelijk onderbouwing voor het nut en de noodzaak van het
beperken en onderbreken van het lang stilzitten van werknemers. Wisselwerken, elk half uur
even rechtstaan, versnelt niet alleen je vetverbranding, maar beschermt je lichaam ook tegen
hart- en vaatziekten, diabetes en rugpijn. .28 Maar werknemers die lang stilzitten beperken en
regelmatig onderbreken door even recht te staan, rond te stappen en te bewegen ondervinden
niet alleen een positieve impact op hun fysieke gezondheid. Ze hebben meer energie en kunnen
zich beter concentreren. Minder ziekteverzuim, een goede werksfeer en een positief imago zijn
de bonus voor de onderneming. Inzetten op een gezonde leefstijl en het promoten van
wisselwerken bij werknemers loont voor bedrijven dus zeker de moeite.
Ook voor dit thema onderscheiden we enkele bedrijfskenmerken die van invloed zijn op
verschillen tussen ondernemingen. Zo zien we dat kleine ondernemingen en ondernemingen
uit de bouw en handel en horeca minder goed scoren, net als ondernemingen waar arbeiders
aan de slag zijn.
Het ontbreken van middelen om actie te ondernemen of beleid te voeren en het ontbreken van
een kwalitatieve preventiestructuur in het kader van de Welzijnswet kunnen verschillen
mogelijks verklaren. De installatie van een Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
is bijvoorbeeld pas verplicht voor ondernemingen die meer dan 50 werknemers tellen. Dit
verklaart wellicht ook waarom bedrijven met minder dan 50 werknemers significant zwakker
scoren dan de rest.

28

VIGeZ, Van Acker R. & De Meester F. 2015. Langdurig zitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw.

Syntheserapport als actuele onderbouw voor de factsheet sedentair gedrag. Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Brussel.
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Het verschil tussen ondernemingen met arbeiders en bedienden, kan mogelijks verklaard
worden door het feit dat bedienden vaker een zittende job hebben dan arbeiders. Maar niet
alleen werkuren en bijgevolg de aard van de job zijn cruciaal bij het bepalen en uitwerken van
een beleid rond lang stilzitten. Initiatieven met aandacht voor compensatiegedrag buiten de
werkuren en aandacht door het beperken en onderbreken van lang stilzitten in de vrije tijd,
tijdens verplaatsingen of thuis zijn ook potentiele en belangrijke pistes. Extra ondersteuning
en een meer op maat uitgewerkt programma kan het bewustzijn hieromtrent vergroten en
concrete oplossingen naar voor schuiven om het beleid rond lang stilzitten verder uit te
bouwen.
Bovendien zien we vaker dat kortgeschoolden aan het werk zijn in het arbeidersstatuut, terwijl
we van kortgeschoolden weten dat er hogere drempels zijn om gezond te leven dan voor
hooggeschoolden. Om de gezondheidsongelijkheid te dichten, is het daarom van groot belang
dat de initiatieven, de toegankelijkheid en de deelname aan preventie even groot is binnen de
verschillende bevolkingsgroepen om zo gestimuleerd te worden tot een gelijke deelname aan
een gezond leven.
Voor de strategie educatie zien we noch vooruitgang, noch achteruitgang. De bouwsector en
handel en horeca zijn de slechtste leerlingen, net als de kleine KMO’s (< 50 werknemers).
We kunnen stellen dat een minderheid van de ondernemingen, en dan eerder de grootste
ondernemingen (> 500 werknemers), wel initiatieven nemen op vlak van lang stilzitten, maar
dat er te vaak voor makkelijke, niet altijd de meest duurzame vormen van educatie gekozen
wordt, zoals een informeel overleg of een affiche, sticker of folder. Meer dan 6 op 10
ondernemingen doen helemaal niets, dus hier is zeker nog verbetering nodig.
Ondernemingen zetten het meest in op omgevingsinterventies als ze aan de slag gaan met een
beleid rond lang stilzitten. Tegenover 2015 zien we een vooruitgang voor deze strategie.
Toch zien we opnieuw de bouwsector lager scoren. De eigenheid van de sector en het soort
werk dat er uitgevoerd wordt, kan ook voor omgevingsinterventies een verklaring zijn voor
deze scores. Alternatieve en creatieve maatregelen zijn nodig om deze groep ondernemingen
voldoende

te

kunnen

ondersteunen

en

hen

te

motiveren

om

in

te

zetten

op

omgevingsinterventies. In deze sector zijn namelijk evenzeer bedienden aan de slag die lang
stilzitten, en ook voor arbeiders, die gedurende de werkuren niet lang stilzitten, zijn
omgevingsinterventies noodzakelijk om actieve verplaatsingen te stimuleren of passieve
verplaatsingen te ontmoedigen en in te kunnen spelen op het gedrag in de thuiscontext .
Daarnaast zien we dat ondernemingen waar enkel bedienden aan de slag zijn, beter scoren, net
zoals dat het geval is voor de betere totale score op het thema lang stilzitten. Bovendien kunnen
in 4 op 10 van de ondernemingen waar bedienden én arbeiders aan de slag zijn, enkel
bedienden gebruik maken van deze faciliteiten.
We moeten vaststellen dat 1 op 5 ondernemingen geen enkele faciliteit of aanbod heeft wat
betreft het onderbreken van lang stilzitten. Nochtans kan lang stilzitten al met kleine, kosteloze
interventies en aanpassingen beperkt worden, zoals een printer of vuilbak of afstand zetten,
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draadloze telefoons of headsets inzetten om te telefoneren en eenvoudige statafels, zoals een
bartafel, voorzien in vergaderruimtes.
3 op 4 ondernemingen neemt tot slot geen voorbeeldrol op naar eigen werknemers. Nochtans
is deze rol, zeker voor het thema lang stilzitten, net erg belangrijk om werknemers effectief tot
gedragsverandering te brengen Het is van belang dat leidinggevenden zich bewust zijn van het
thema. Zo vergroot je het draagvlak om actie te ondernemen, te promoten, te ondersteunen
maar zeker ook om zelf het goede voorbeeld geven en zitten afwisselen met staan en bewegen,
door bijvoorbeeld te wisselwerken (elk half uur even rechtstaan) tijdens vergaderingen of door
zelf gebruik te maken van faciliteiten om lang stilzitten te beperken. Hun voorbeeld kan
anderen aanzetten tot actie.
De strategie afspraken en regels scoort, samen met de strategie zorg en begeleiding,
onvoldoende en is het laagst binnen het thema lang stilzitten, ondanks een vooruitgang
tegenover 2015.
Ook op deze strategie zien we bouw en horeca en handel opnieuw lager scoren dan de industrie
en quartaire sector, net zoals de kleinste ondernemingen (< 50 werknemers) minder goed
scoren dan de grote ondernemingen (> 500 werknemers).
In 85% van de ondernemingen zijn geen afspraken over lang stilzitten, zelfs geen mondelinge
afspraken. Bovendien worden weinig financiële stimulansen geboden om bijvoorbeeld actieve
verplaatsingen te stimuleren, zoals mobiliteitsbudget, terugbetaling van fietsdeelsystemen of
een vergoeding voor verplaatsingen te voet.
Erg jammer, want deze kunnen nochtans werknemers uit heel wat sectoren, zeker ook de minst
goed scorende sectoren (bouw, handel en horeca), stimuleren om te kiezen voor actieve
verplaatsingen en op die manier hun zitgedrag, ook na de werkuren, zoveel mogelijk te
onderbreken en te beperken. Niet voor niets zijn dit, samen met de transportsector, ook de
sectoren waar minst in bewogen wordt.29 Deze strategie is een groot werkpunt.
Ook op de strategie zorg en begeleiding scoren ondernemingen niet goed. Alle sectoren doen
het slecht, maar we zien toch dat ondernemingen uit de transportsector het beduidend slechter
doen. Klein ondernemingen (< 50 werknemers) laten minder goede scores optekenen, maar
opnieuw: ook de grotere ondernemingen scoren onvoldoende. Minder financiële mogelijkheden
en een minder kennis van preventie kunnen deze verschillen wellicht verklaren.
3 op 4 ondernemingen biedt geen enkele vorm van ondersteuning aan voor de medewerkers,
een groot pijnpunt! In de toekomst (vanaf 2021) zullen ook bedrijfsartsen werknemers die
ondersteuning nodig hebben via Bewegen op Verwijzing gemakkelijker kunnen doorverwijzen
naar

een

Bewegen

op

sensibiliseringscampagne

Verwijzing-coach
naar

die

ondernemingen,

hen

stap

managers

voor
en

stap

begeleid.

werknemers

over

Een
de

mogelijkheid om beroep te doen hierop lijkt hierbij aangewezen. Ook via het project Gezond
op de werkvloer zou dan sterk kunnen ingezet worden op het informeren van ondernemingen
over deze mogelijkheid.
29

Idewe gezondheidsrapport, 2019
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Globaal gezien wijzen de resultaten uit dat zeker de kleinste bedrijven nog steeds
ondersteuning nodig hebben, zodat gezondheidsbevordering en meer specifiek het thema lang
stilzitten structureel ingebed worden in het bedrijfsbeleid. Dit ondersteuningsaanbod moet
vooral (financieel) haalbaar zijn voor kmo’s, op maat van specifieke sectoren zoals handel en
horeca en de bouwsector en ondernemingen met een grote arbeiderspopulatie.
Daarnaast lijkt het sensibiliseren van ondernemingen en hen bewust maken van hun
verantwoordelijkheid, eveneens noodzakelijk. Heel wat bedrijven in Vlaanderen moeten immers
nog overtuigd worden van het strategisch belang van gezonde en fitte werknemers.
Bovendien moeten ze ook makkelijker de weg kunnen vinden naar het beschikbare aanbod.
Ook voor het thema lang stilzitten lijkt een samenwerking tussen de verschillende
beleidsdomeinen en het bewaren van het overzicht over het geheel aan beschikbare
maatregelen noodzakelijk. Er zijn al heel wat initiatieven, zoals gezond op de werkvloer,
bewegen op verwijzing, de KMO-portefeuille, het mobiliteitsbudget, etc., maar het geheel zit
erg versnipperd. Een onderneming moet al actief op zoek gaan naar mogelijkheden, terwijl dit
eigenlijk andersom zou moeten zijn. Een duidelijke koppeling met ergonomie, werkbaar werk
en actieve ondersteuning hierin door de sociale partners, is noodzakelijk.
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7. Rookbeleid
7.1 Globale score van
bedrijfskenmerken

een

rookbeleid

in

relatie

tot

de

Hoe actief zijn ondernemingen als het gaat over een rookbeleid? In hoeverre kunnen we spreken
over een succesvol rookbeleid, met een mix van acties die een samenhangend geheel vormen,
zoals het afstemmen van fysieke en sociale omgeving op elkaar, met ondersteunende
signalisatie, een groepscursus stoppen met roken en duidelijke regels en afspraken.
Ondersteunen zij met andere woorden rookstopondersteuning of blijft het beperkt bij een
rookverbod?
De totaalscore voor het rookbeleid wordt gevormd door de componentscores (= strategieën uit
de gezondheidsmatrix nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels, zorg &
begeleiding) op te tellen. De exacte gewichten per strategie waren de volgende: educatie 10%,
omgevingsinterventies 30%, afspraken en regels 30% en zorg en begeleiding 30%. De
gemiddelde totaalscore voor het rookbeleid in ondernemingen is 34,13 op 100. De mediaan
ligt op 39,20. 1 op 4 ondernemingen haalt de kwaliteitsscore van 20 niet, terwijl 1 op 5
ondernemingen meer dan de helft scoort. In 2015 haalde 82% niet eens een score van 20.
Als we dit vergelijken met de totaalscore uit 2015, stellen we vast dat er een significante hoger
score is wat betreft het rookbeleid (= LINK-score). We kunnen dus aangeven dat
ondernemingen verder evolueren van louter een handhaving van het rookverbod naar een
rookbeleid.
Als we de bedrijfskenmerken even onder de loep nemen, wordt duidelijk dat de sector bepalend
is voor een al dan niet kwaliteitsvol rookbeleid. De industriesector scoort hier, in tegenstelling
tot bij vorige thema’s, significant beter dan de sectoren bouw, handel en horeca en transport
en diensten. Die significantie kon niet bevestigd worden voor de quartaire sector. Het
veiligheidsaspect in de sector speelt wellicht een rol, wat net als in 2015 de betere score in
deze sector kan verklaren.
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Als het gaat over bedrijfsgrootte, kunnen geen significante verschillen vastgesteld worden
tussen kleinere en grotere ondernemingen. In tegenstelling tot in 2015 kan dus gesteld worden
dat grotere organisaties geen kwaliteitsvoller rookbeleid hebben dan kleinere ondernemingen.
Het personeelsstatuut kan wel verschillen in scores gaan verklaren. Ondernemingen waar enkel
bedienden werken, scoren significant minder goed dan ondernemingen waar arbeiders en
bedienden werken. Het verschil met enkel arbeiders is weliswaar niet significant. In de
industriesector, waarvan eerder aangegeven werd dat in deze sector hogere scores opgetekend
kunnen worden, kan zeker een groter aandeel ondernemingen geïdentificeerd worden dat
arbeiders én bedienden tewerkstellen, wat een mogelijke verklaring kan zijn.
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7.2 Componentscores van
bedrijfskenmerken

een

rookbeleid

in

relatie

tot

de

Een kwaliteitsvol rookbeleid wordt bepaald door vier belangrijke kwaliteitscomponenten of
strategieën:
•

Educatie rond tabak voor het versterken van de individuele competenties van de
werknemers

•

Omgevingsinterventies die de fysieke en sociale omgeving rond roken in de
onderneming aanpakken

•

Afspraken en regels rond tabak om gezond gedrag aan te moedigen en rookgedrag af
te raden

•

Zorg en begeleiding rond roken, met ondersteuning voor rokende werknemers,
waaronder bijvoorbeeld rookstopbegeleiding

Per kwaliteitscomponent wordt, net zoals bij de andere thema’s, de vergelijking met 2015
(=link-scores) gemaakt. Enkel identieke vragen die de component bepalen en die in beide jaren
bevraagd werden, worden voor deze vergelijking in rekening gebracht. Dit zorgt voor
methodologisch correcte vergelijkingen. De component omgevingsinterventies werd in de
vorige editie niet bevraagd, waardoor hier geen vergelijking mogelijk is.
Er wordt ook bekeken of er verschillen tussen bedrijven met andere bedrijfskenmerken (sector,
grootte en het statuut van het personeel) zijn. Tot slot wordt voor elk van de componenten in
dit rapport beschreven welke vragen bepalend zijn voor de score die wordt toegekend aan de
component.
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7.2.1 Educatie
De eerste strategie die een kwalitatief tabaksbeleid typeert, is educatie. Onder educatie verstaan
we het informeren en sensibiliseren van medewerkers en leidinggevenden over roken, zoals
bijvoorbeeld ook de communicatie van de afspraken rond roken.
Respondenten scoren gemiddeld 4,62 op 10 als het gaat over educatie. Ondanks een algemeen
rookverbod op de werkvloer, verplicht de wetgeving de werkgever niet om initiatieven te nemen
op vlak van voorlichting en sensibilisering. Ondernemingen blijken voor de component educatie
toch acties te ondernemen.
Tegenover 2015 zien we ook een significant hogere score op deze component (=LINK-score).
Dit betekent dat ondernemingen erop vooruitgaan wat betreft educatie.
De industriesector scoort, net als voor het algemene rookbeleid, op de component educatie
beter dan de andere sectoren, al is dat verschil enkel met de sector handel en horeca en
transport en diensten significant. In 2015 konden geen verschillen tussen de sectoren
vastgesteld worden.

Qua bedrijfsgrootte zien we significante verschillen tussen ondernemingen met meer dan 500
werknemers en KMO’s (< 200 werknemers). Het sensibiliseren en informeren van werknemers
omtrent roken, blijkt iets te zijn wat vooral weggelegd is voor grote ondernemingen. De
mogelijke aanwezigheid van een interne preventiedienst zou hier een verklaring kunnen zijn.
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Ook voor personeelsstatuut worden gelijkaardige verschillen teruggevonden als voor het
algemene rookbeleid, nl. een significant verschil tussen ondernemingen met enkel bedienden
en ondernemingen met zowel arbeiders en bedienden.

Als we dieper ingaan op hoe er informatie gedeeld wordt of gesensibiliseerd wordt, zien we dat
ondernemingen vooral inzetten op informeel overleg (31%), affiches, stickers of andere
signalisatie, folders of brochures (11%) en toelichting van de specifieke afspraken omtrent
roken bij indiensttreding (8%). Ruim de helft van de ondernemingen geeft aan geen informatie
te geven op het werk over roken of stoppen met roken, waar dit in 2015 nog 78% was.
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VRAAGSTELLING: OP WELKE MANIER WORDT ER BINNEN UW ONDERNEMING INFORMATIE GEGEVEN OVER ROKEN EN
STOPPEN MET ROKEN?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Via informeel overleg (bv. praten met collega’s)

Totaal

% van antwoorden

%

238

31

85

11

21

3

19

3

33

4

60

8

24

3

419

55

Andere manieren, omschrijf:

30

4

Ik weet het niet.

18

2

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 (bv.
tabakoloog)
Er wordt geen informatie gegeven op het werk
over roken en stoppen met roken.

Totaal aantal respondenten: 765

0% 20% 40% 60%

80%

De bestaande regels en afspraken rond roken op het werk worden in 77% van de
ondernemingen ook actief gecommuniceerd.

7.2.2 Omgevingsinterventies
De tweede strategie die een rookbeleid kenmerkt, is het invullen van omgevingsinterventies.
Dit houdt in dat de omgeving van de onderneming zo ingericht is dat roken ontmoedigd wordt,
waarbij ingespeeld wordt op de fysieke omgeving, maar evenzeer ook de cultuur en het sociale
klimaat.
Organisaties uit de steekproef scoren op deze component 4,76 op 10.
In 2015 werd deze strategie niet gemeten, waardoor een vergelijking (= LINK-score) niet
mogelijk is.
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Net zoals het algemene rookbeleid zijn significante verschillen terug te vinden tussen de
industriesector enerzijds en bouw, handel en horeca en transport en diensten anderzijds. Het
verschil met de quartaire sector is ook hier niet significant. De voorgaande redenering dat het
veiligheidsaspect hier voor iets tussen zit, kan eveneens gevolgd worden.

Als we dieper ingaan op de bedrijfsgrootte, zijn geen verschillen vast te stellen tussen de
verschillende categorieën.
Aansluitend bij het algemene rookbeleid zien we tussen ondernemingen met enkel bedienden
en ondernemingen met zowel arbeiders en bedienden een significant verschil, waarbij
ondernemingen met enkel bedienden het minder goed doen. De redenering dat in de
industriesector, die het beter doet, een groter aandeel aan ondernemingen met een combinatie
van arbeiders en bedienden, kan ook hier doorgetrokken worden.
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Als we dieper ingaan op de fysieke omgeving, geeft net iets meer dan de helft van de
ondernemingen aan dat roken buiten kan in een aangeduide rookzone. In 2015 was dit nog
maar 36%. 30% geeft aan dat er buiten overal op het bedrijfsterrein gerookt kan worden . Dit is
een positieve evolutie, gezien in 2015 nog 48% aangaf dat er overal buiten gerookt kon worden.
We zien dus een verschuiving van overal buiten roken naar het roken buiten in een specifieke
rookzone. , . Ook het aantal ondernemingen waar nergens gerookt mag worden is lichtjes in
positieve richting geëvolueerd, van 11% in 2015 naar 14% in 2019. Allemaal positieve evoluties
dus.
VRAAGSTELLING: WAT STELT HET SCHRIFTELIJKE REGLEMENT OF WAT STELLEN DE MONDELINGE OF IMPLICIETE
AFSPRAKEN OVER ROKEN OP HET WERK ?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Roken kan buiten overal op het bedrijfsterrein.

191

30

Roken kan buiten in een aangeduide rookzone.

301

51

26

4

83

14

10

2

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

Totaal aantal respondenten: 590
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Als het gaat over het sociaal klimaat, zien we dat leidinggevenden, arbeiders en bedienden in
het grootste deel van de ondernemingen soms of altijd aangesproken worden als de afspraken
rond roken op het werk worden overtreden. Er moet hierbij wel vermeld worden dat dit meer
het geval is bij arbeiders (73%) en bedienden (55%), dan bij leidinggevenden (40%). Echter, de
afspraken omtrent roken worden wel frequenter (soms tot vaak) overtreden bij arbeiders (20%)
dan bij bedienden (7%) en leidinggevenden (6%).

7.2.3 Afspraken en regels
De derde component die bepaalt hoe kwalitatief het rookbeleid ingevuld wordt, bestaat uit
regels en afspraken. Hieronder kunnen we de formele aspecten van het rookbeleid verstaan
zoals bijvoorbeeld het rookreglement.
Gemiddeld scoren ondernemingen op deze component 3,96 op 10. De mediaan ligt weliswaar
op 6, wat inhoudt dat een aantal slecht scorende ondernemingen het globale beeld wat minder
fraai maken.
De vergelijking met 2015 toont ons een significante stijging in score. We kunnen er dus vanuit
gaan dat ondernemingen erop vooruit gaan wat betreft het formele aspect van het rookbeleid
(= LINK-score).
Als we kijken naar de bedrijfskenmerken, kunnen dezelfde besluiten getrokken worden als bij
de vorige component, omgevingsinterventies, en als bij het algemene rookbeleid. Dit betekent
dat er significante verschillen vastgesteld worden tussen de industriesector enerzijds en de
sectoren bouw, horeca en handel en transport en diensten anderzijds, waar de industrie
opnieuw koploper is.
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Naar bedrijfsgrootte kunnen geen significante verschillen vastgesteld worden, maar naar
personeelsstatuut halen ondernemingen waar arbeiders en bedienden tewerkgesteld worden
opnieuw significant hogere scores dan ondernemingen waar enkel bedienden werken.

Als we kijken naar het al dan niet aanwezig zijn van een schriftelijk reglement of plan, zien we
dat in slechts 1 op 5 ondernemingen geen enkele vorm van afspraken zijn. In ruim de helft van
de ondernemingen zijn afspraken rond roken opgenomen in een schriftelijk reglement, zoals
huishoudelijk reglement. Echter, afspraken over de e-sigaret moeten duidelijk nog hun ingang
vinden, want als er afspraken over roken gemaakt worden, is bij slechts 16% van de
ondernemingen de e-sigaret hierin opgenomen.
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VRAAGSTELLING: BESCHIKT UW ONDERNEMING OVER EEN SCHRIFTELIJK REGLEMENT OF PLAN OF BESTAAN ER
MONDELINGE AFSPRAKEN OVER ROKEN OP HET WERK?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv.
arbeidsreglement of huishoudelijk reglement,

392

51

29

4

Ja, mondelinge afspraken

220

29

Neen

161

21

Ik weet het niet.

13

2

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

Totaal aantal respondenten: 766

0% 20% 40% 60%

80%

Als we kijken naar concrete sancties voor personeelsleden die de afspraken overtreden, kunnen
we vaststellen dat 56% van de ondernemingen geen concrete sancties hebben, maar aangeven
gepast op te treden. 9% treedt niet op bij overtreden van afspraken of regels.

VRAAGSTELLING: ZIJN ER CONCRETE SANCTIES VOORZIEN VOOR PERSONEELSLEDEN DIE HET REGLEMENT OF DE
AFSPRAKEN OVER ROKEN OP HET WERK OVERTREDEN ?
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

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

193

32

Neen, maar wij zullen gepast reageren.

329

56

Neen, wij treden niet op.

54

9

Ik weet het niet.

14

2

huishoudelijk reglement).

Totaal aantal respondenten: 590
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7.2.4 Zorg en begeleiding
De laatste kwaliteitscomponent van een rookbeleid wordt bepaald door het aanbieden van zorg
en begeleiding. Kunnen medewerkers beroep doen op rookstopondersteuning via het werk?
Worden zij doorverwezen naar organisaties die aan rookstopbegeleiding doen?
Gemiddeld scoren ondernemingen 0,64 op 10 met een mediaan van 0, wat betekent dat de
meeste ondernemingen op deze component 0 scoren.
Ondanks de lage score, is er wel een significante stijging vast te stellen tegenover 2015. We
moeten er dus vanuit gaan dat ondernemingen erop vooruit gaan wat betreft de strategie zorg
en begeleiding (= LINK-score).
Tussen sectoren is geen significant verschil in scores vast te stellen. Er blijkt wel een significant
verschil te zijn tussen kleine ondernemingen (< 50 werknemers) en ondernemingen vanaf 50
werknemers, behalve voor ondernemingen met 100-199 werknemers. kleine ondernemingen
scoren voor deze component heel wat minder dan grotere ondernemingen. Hieruit kan afgeleid
worden dat het voor grotere ondernemingen toch evidenter is om zorg en begeleiding te bieden
aan medewerkers wat betreft roken, dan dit voor de kleinere ondernemingen is. Hoe groter de
onderneming, hoe hoger de score. Een beter opgezette preventiestructuur gekoppeld aan een
goed uitgevoerd welzijnsbeleid is opnieuw een mogelijke verklaring voor de betere scores voor
grote bedrijven.
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Als het gaat om personeelsstatuut zien we opnieuw een significant verschillende score tussen
ondernemingen met enkel bedienden en ondernemingen met zowel arbeiders als bedienden.
Ondernemingen waar beide personeelsstatuten aan de slag zijn, scoren opnieuw beter.

Als we de hulpverlening van dichtbij bekijken, merken we dat 61% van de ondernemingen geen
enkele vorm van ondersteuning aanbieden. Dit is een daling in vergelijking met 2015. Als er
wel een vorm van ondersteuning is, kan dat bij 16% van de ondernemingen bij directie. In 12%
van de ondernemingen wordt doorverwezen naar externe hulpverlening, gratis voor de
werknemer.
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VRAAGSTELLING: KAN EEN PERSONEELSLID VAN UW ONDERNEMING BIJ IEMAND TERECHT VOOR HULPVERLENING
EN ONDERSTEUNING BIJ HET STOPPEN MET ROKEN?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Ja, bij de werkgever of leidinggevenden (directie,

Totaal

% van antwoorden

%

118

16

41

5

93

12

6

1

37

5

5

1

Neen

465

61

Ik weet het niet.

52

7

kaderleden)
Ja, bij een interne hulpverlener (bv. een
arbeidsarts, een arbeidsverpleegkundige,
vertrouwenspersoon of een tabakoloog).
Ja, er wordt doorverwezen naar een externe
hulpverlener, gratis voor de werknemer (bv.
arbeidsarts, externe preventieadviseur
psychosociale aspecten).
Ja, er wordt doorwezen naar een externe
hulpverlener, met gedeeltelijke financiële
tegemoetkoming voor de werknemer (bv.
tabakoloog).
Ja, er wordt doorverwezen naar een externe
hulpverlener, volledig voor rekening van de
werknemer (bv. tabakoloog).
Ja, de onderneming voorziet een financiële
tegemoetkoming voor rookstopmedicijnen.

Totaal aantal respondenten: 763
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7.3 Conclusies en aanbevelingen
Net zoals bij de vorige thema’s wordt ook bij het thema roken dieper ingegaan op de
componenten die een kwalitatief rookbeleid op het werk kenmerken. Een rookbeleid bestaat
eveneens uit vier belangrijke strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels
en zorg en begeleiding. Op basis van een aantal vragen werd voor elke strategie een score
berekend.
Op die manier zien we hoe bedrijven en organisaties invulling geven aan een rookbeleid. Deze
scores werden dan samengeteld en resulteerden in een totaalscore. Deze totaalscore geeft een
beeld van het gevoerde rookbeleid binnen bedrijven.
Voor het gevoerde rookbeleid scoren bedrijven gemiddeld 34,15 op 100. In vergelijking met de
bevraging van 2015 zien we op dit vlak een vooruitgang. Positief is ook dat 3 op 4
ondernemingen de kwaliteitsscore van 20 haalt, waar in 2015 niet eens 82% een score van 20
haalde. Een exacte reden voor deze vooruitgang kan niet gegeven worden, al kan dit mogelijks
een gevolg zijn van het inzetten op de denormalisatie van roken de laatste jaren. Echter, de
score laat nog een ruime groeimarge toe!
Deze score leert ons ook dat nog steeds 25% van de ondernemingen geen kwalitatief rookbeleid
voert. Dit is nochtans jammer, want inzetten op roken heeft voor een onderneming veel
voordelen. Daarnaast kosten rokende medewerkers veel geld (bv. meer ziektedagen voor
rokers, productiviteitsverlies, 50% van de rokers die de pensioenleeftijd niet halen, …) en heeft
roken ook negatieve gevolgen voor de gezondheidstoestand van werknemers. Denk hierbij aan
gevolgen op het vlak van cardiovasculaire gezondheidsproblemen of luchtwegproblemen.
Nochtans heeft de gezondheidstoestand een niet te onderschatten impact op het functioneren
van werknemers en bijgevolg dus ook op de bedrijfsresultaten. Meermaals is door onderzoek
al aangetoond dat een slechte gezondheidstoestand resulteert in hoger verzuim, lagere
productiviteit, lagere inzetbaarheid en minder betrokkenheid van de werknemer. Gevolgen die
ook het bedrijfsimago zeker niet ten goede komen. Inzetten op een gezonde leefstijl van
werknemers loont voor bedrijven dus zeker de moeite en biedt wel degelijk economische
voordelen.
In welke mate er een rookbeleid gevoerd wordt door ondernemingen, blijkt ook af te hangen
van de bedrijfskenmerken. Zo laat de industriesector betere scores optekenen dan bouw,
handel en horeca en transport en diensten. Nochtans stellen deze sectoren het meeste aantal
rokers te werk30. Het veiligheidsaspect, dewelke in deze sector erg belangrijk is, zou een
verklaring kunnen zijn voor deze verschillen. Daarnaast laten ook ondernemingen met
arbeiders en bedienden betere scores optekenen dan ondernemingen waar enkel bedienden

30

Idewe Gezondheidsrapport, 2019

Indicatoren van een gezondheidsbeleid in ondernemingen in Vlaanderen / Rookbeleid

134

aan de slag zijn. Een mogelijke verklaring kan te vinden zijn bij de vaststelling dat in de
industriesector een groter aandeel ondernemingen geïdentificeerd kunnen worden die
arbeiders én bedienden tewerkstellen. Bovendien roken bedienden ook minder of niet,
waardoor de noodzaak voor een rookbeleid zich daar minder stelt.
Op vlak van educatie gaan ondernemingen erop vooruit tegenover 2015. Ondanks een
algemeen rookverbod op de werkvloer, verplicht de wetgeving de werkgever niet om initiatieven
te nemen op vlak van voorlichting en sensibilisering. Toch zijn er heel wat ondernemingen die
hier wel initiatieven in nemen, al moet vastgesteld worden dat dit eerder voor de industriesector
en de grotere ondernemingen het geval is. Ook ondernemingen die enkel bedienden
tewerkstellen scoren minder goed dan de andere ondernemingen. Eenzelfde oorzaak als voor
de totale score kan de verschillen hier mogelijks verklaren, nl. het veiligheidsaspect, waar in de
industriesector omwille van de specifieke context mogelijks meer aandacht aan besteed wordt.
Daarnaast hebben grotere ondernemingen vaker een beter uitgebouwde preventiestructuur,
wat mogelijks ook een verklaring kan zijn voor de verschillen. In 2015 werd in 4 op 5
ondernemingen geen enkele informatie verspreid, terwijl dit nu gedaald is naar de helft, een
goeie

evolutie!

Bovendien

wordt

de

informatie

in

die

ondernemingen

ook

actief

gecommuniceerd (77%).
De strategie omgevingsinterventies wordt in 2019 voor het eerst bevraagd, dus een vergelijking
met 2015 is moeilijk. Ook hier zien we een betere score van de industriesector tegenover bouw,
handel en horeca en transport en diensten. En ook hier kunnen we dezelfde vaststelling doen
als bij het algemene rookbeleid als het gaat over het personeelsstatuut: ondernemingen met
enkel bedienden scoren het minst goed, mogelijks doordat in die ondernemingen minder
rokers zijn. Een positieve evolutie kunnen we vaststellen van ‘roken kan overal op het
bedrijfsterrein’ naar ‘roken in een specifiek aangeduide rookzone’. Het aantal ondernemingen
waar nergens op het bedrijventerrein gerookt mag worden, blijft weliswaar ongeveer stabiel.
Als we het sociale klimaat van nabij bekijken, zien we dat in de meeste ondernemingen rokers
soms of altijd aangesproken als de afspraken rond roken overtreden worden.
Ondernemingen gaan er tegenover 2015 op vooruit wat betreft de strategie afspraken en
regels. We zien gelijkaardige vaststellingen: de sectoren bouw, horeca en handel en transport
en diensten zijn de slechtst scorende sectoren en ondernemingen waar enkel bedienden
werken, doen het het minst goed. Slechts in 1 op 5 ondernemingen zijn geen afspraken rond
roken op het werk. We kunnen zelfs vaststellen dat de helft van de onderneming zelfs verder
gaat dan mondelinge afspraken en dit ok effectief opnemen in een schriftelijk reglement.
Sancties zijn in de meerderheid van de ondernemingen niet voorzien bij het overtreden van de
regels, maar de meeste ondernemingen geven wel aan gepast te zullen reageren als dit het
geval is.
Als we kijken hoe ondernemingen omgaan met de zorg en begeleiding van hun medewerkers
via het aanbieden van rookstopondersteuning, stellen we vast dat er weinig ondernemingen
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inzetten op deze strategie. Ondanks de lage score, wordt wel vooruitgang geboekt tegenover
2015. Sectoren onderling verschillen niet tegenover elkaar, maar, in tegenstelling tot de meeste
andere strategieën zien we hier wel een verschil tussen kleine ondernemingen (<50
werknemers) en grotere ondernemingen. Hoe groter de onderneming, hoe hoger de score.
Desondanks moet hier duidelijk benadrukt worden dat zelfs die betere scores nog steeds
onvoldoende zijn. Ook voor zorg en begeleiding scoren ondernemingen met enkel bedienden
het minst goed. Het is duidelijk dat op het vlak van ondersteuning nog heel wat werk aan de
winkel is. 3 op 5 ondernemingen bieden zelfs geen enkele vorm van ondersteuning aan de
medewerkers.
Oorzaken hiervoor zijn wellicht het ontbreken van voldoende kennis over de sociale én
economische voordelen die stoppen met roken voor het bedrijf betekent. Ook onvoldoende
kennis over de problematiek van stoppen met roken in het algemeen kan een rol spelen.
Bedrijven zijn misschien ook onvoldoende op de hoogte van de vormen van professionele en
gedeeltelijk terugbetaalde vormen van hulp die vandaag bestaan. De denkwijze dat stoppen
met roken niet de verantwoordelijkheid is van de werkgever, lijkt voor deze component
misschien nog het meest op te gaan.
Het is duidelijk dat het met het rookbeleid in ondernemingen de goeie weg op gaat. Bepaalde
sectoren, waaronder handel en horeca, transport en diensten en bouw, hinken wat achterop,
en kunnen een inhaalbeweging dus goed gebruiken. Ook ondernemingen met enkel bedienden
hebben minder aandacht voor een kwalitatief rookbeleid. Het is van belang dat deze groep
ondernemingen, en bij uitbreiding de kleinere ondernemingen, ondersteuning kunnen krijgen
bij het uitbouwen van een kwalitatief rookbeleid. Naast het beschikbare aanbod, is het eveneens
belangrijk dat ondernemingen ook effectief hun weg vinden hier naartoe. Het sensibiliseren van
ondernemingen over hun verantwoordelijkheid enerzijds, maar ook wegwijs maken binnen het
beschikbare aanbod, blijft dus een erg belangrijk aspect. Daarnaast zijn ook extra inspanningen
nodig op vlak van de strategie zorg en begeleiding. Een beter (financiële) ondersteuning van
kleine ondernemingen bij het opzetten van rookstopbegeleiding kan hier nuttig zijn, maar het
is relevanter om in te zetten op het sensibiliseren van ondernemingen om werknemers aan te
moedigen om een rookstoppoging te ondernemen, met methodes die de rokers kunnen helpen,
zoals Tabakstop, tabakoloog, rookstopmedicatie, e-sigaret, Allen Carr, …
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8. Alcoholbeleid
8.1 Globale score van
bedrijfskenmerken

een

alcoholbeleid

in

relatie

tot

de

Wat doen ondernemingen vandaag de dag op het vlak van alcoholpreventie voor hun
werknemers? In welke mate kunnen we spreken van een beleidsmatige aanpak, een belangrijke
voorwaarde voor effectieve alcoholpreventie? Hoe kwaliteitsvol is zo’n beleid? Hoeveel verder
gaan ondernemingen dan wat wettelijk verplicht is op basis van Cao 100? Door deze collectieve
arbeidsovereenkomst zijn organisaties uit de private sector verplicht om sinds 1/4/2010 een
beleidsverklaring omtrent een preventief alcohol- en drugbeleid te hebben in hun
arbeidsreglement (de zogenaamde fase 1). De concretisering in specifieke regelgeving,
procedures, informatie en opleiding, en hulpverlening gebeurt in de facultatieve of tweede fase.
Om de uitkomst hiervan in het arbeidsreglement op te nemen (en dus afdwingbaar te maken)
dient de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement gevolgd te worden. De facto betekent
dit dat er een consensus tussen de sociale partners omtrent de invulling van het beleid moet
zijn.
Tot slot moet aangegeven worden dat in vorige edities de thema’s alcohol en andere drugs
samen bevraagd werden. Dit heeft een invloed op de vergelijkbaarheid tussen de verschillende
edities. Waar er qua totaal- en componentscore vergeleken wordt met de vorige editie, dient in
acht te worden genomen dat de LINK-score bij de vorige editie betrekking heeft op het alcoholEN drugsbeleid.
De totaalscore voor het alcoholbeleid wordt gevormd door de componentscores (= strategieën
uit de gezondheidsmatrix nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels, zorg &
begeleiding) op te tellen. De exacte gewichten per strategie waren de volgende: educatie 25%,
omgevingsinterventies 25%, afspraken en regels 25% en zorg en begeleiding 25%. De
gemiddelde totaalscore voor het alcoholbeleid in ondernemingen is 43,39 op 100, terwijl de
mediaan weliswaar op 49,03 ligt. 18% van de onderneming scoort minder dan 20, terwijl iets
minder dan de helft (49%) van de ondernemingen een score van meer dan of gelijk aan 50 op
100 haalt.
Als we deze totaalscore vergelijken met de behaalde totaalscore in 2015, stellen we vast dat
ondernemingen nu significant beter scoren (=LINK-score). Dit betekent dat ondernemingen er
duidelijk op vooruit gaan wat betreft kwaliteit van het gevoerde alcoholbeleid.
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in 2015 alcohol en illegale drugs niet afzonderlijk
bevraagd werden. Ook in de rapportage van de resultaten werd telkens over alcohol- en
drugbeleid gesproken. Daardoor is een vergelijking met 2015 voor dit thema niet evident.
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De gemiddelde totaalscore is voor het alcoholthema beduidend hoger dan de gemiddelde
totaalscores van de andere thema’s in deze indicatorenbevraging. Een mogelijke verklaring voor
het verschil met de andere thema’s ligt wellicht in het thema zelf: het gebruik van alcohol en
andere drugs kan directe negatieve gevolgen hebben op het functioneren van werknemers. Om
dergelijke problemen te voorkomen dan wel adequaat aan te pakken, zijn afspraken en regels
noodzakelijk. Verder situeert het thema alcohol en drugs zich ook in een specifiek wettelijk
kader (onder meer de Welzijnswet). Dit is voor de andere thema’s niet altijd (formeel) het geval.
Als we dieper ingaan op de bedrijfskenmerken, dan zien we een significant hogere score van
de industriesector tegenover bouw, handel en horeca en transport en diensten. In 2015 konden
geen verschillen vastgesteld worden. Net zoals bij het thema tabak speelt het veiligheidsaspect
in deze sector mogelijks een rol. Gezien de mogelijke negatieve effecten op het arbeidsgedrag
van werknemers zijn vooral regels omtrent het werkgerelateerd gebruik van alcohol en andere
drugs aangewezen.

Als we de bedrijfsgrootte meenemen, moeten we vaststellen dat er geen significante verschillen
zijn, terwijl er in 2015 wel een verschil was tussen de kleine ondernemingen (< 50 werknemers)
en grotere ondernemingen. Kleine en grote ondernemingen hebben nu dus een gelijkaardiger
beleid als het gaat over het thema alcohol.
In personeelsstatuut is er wel een significant verschil. Zo zien we een significant hogere score
op alcoholbeleid voor ondernemingen waar zowel arbeiders als bedienden werken tegenover
ondernemingen waar enkel bedienden werken. Gelijkaardige verschillen konden bij het thema
tabak vastgesteld worden. Ondernemingen met arbeiders zijn vaak productiebedrijven, waarin
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de effecten van alcoholgebruik een groter veiligheidsrisico vormen. Dit kan deels het
onderscheid verklaren.
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8.2 Componentscores van een alcoholbeleid in relatie tot de
bedrijfskenmerken
Ook voor een alcoholbeleid bekijken we de 4 kwaliteitscomponenten van nabij:
•

Educatie rond alcoholgebruik voor het versterken van de individuele competenties van
de werknemers

•

Omgevingsinterventies die de fysieke en sociale omgeving rond alcoholgebruik in de
onderneming aanpakken

•

Afspraken en regels rond alcoholgebruik om gezond gedrag aan te moedigen en
alcoholgebruik af te raden

•

Zorg en begeleiding rond alcoholgebruik, waaronder begeleidingstrajecten vallen

In het kader van een alcoholbeleid wordt de term ‘werkgerelateerd’ gebruik gehanteerd. Met
deze term wordt zowel het gebruik buiten de onderneming, maar met effecten op het werk, als
alcoholgebruik op het werk, tijdens de lunch, of tijdens bepaalde specifieke gelegenheden
bedoeld. Verhoudingsgewijs drinken werknemers vooral buiten de organisatie.
Per component bekijken we of ondernemingen erop vooruit gaan tegenover 2015 (= linkscore). Enkel identieke vragen die de component bepalen en die in beide jaren bevraagd werden,
worden voor deze vergelijking in rekening gebracht. Dit zorgt voor methodologisch correcte
vergelijkingen. De component omgevingsinterventies werd in een vorige editie bijvoorbeeld
niet bevraagd.
Tot slot wordt ook nagegaan of er verschillen zijn tussen ondernemingen met andere
bedrijfskenmerken (sector, grootte en personeelsstatuut) zijn. De bepalende vragen voor de
score worden ook even van nabij bekeken.

8.2.1 Educatie
Deze component omvat het geven van voorlichting en vorming aan medewerkers en
leidinggevenden inzake alcoholgebruik.
De gemiddelde score van de respondenten op deze component is 3,68 op 10.
De vergelijking met 2015 toont ons geen significante verschillen op deze component.
Ondernemingen gaan er dus niet op voor- of achteruit.
Tussen verschillende sectoren zien we een significant hogere score van de industriesector
tegenover de bouwsector en transport- en dienstensector, terwijl er in 2015 geen verschillen
vastgesteld konden worden.
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Verschil in grootte van ondernemingen is niet significant, net zoals dit bij de algemene scores
op het alcoholbeleid het geval was.
We zien wel een significant hogere score in ondernemingen waar zowel arbeiders als bedienden
tewerkgesteld zijn tegenover ondernemingen waar enkel bedienden tewerk gesteld zijn. Dit
was ook zo in 2015. Ondernemingen met arbeiders zijn vaak productiebedrijven, waarin de
effecten van alcoholgebruik een groter veiligheidsrisico vormen. Dit kan deels het onderscheid
verklaren.
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Als we dieper ingaan op hoe er informatie gedeeld wordt of gesensibiliseerd wordt, stellen we
vast dat bijna de helft van de ondernemingen geen informatie op het werk geeft over de
preventie van werkgerelateerd alcoholgebruik (47%). Als er informatie gedeeld wordt, is dat
vooral via de informele weg (33%). Een minderheid (12%) licht specifieke bepalingen toe bij de
indiensttreding van werknemers.
VRAAGSTELLING: OP WELKE MANIER WORDT ER OP UW ONDERNEMING INFORMATIE GEGEVEN AAN HET PERSONEEL
OVER (PREVENTIE VAN) WERKGERELATEERD ALCOHOLGEBRUIK?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Via informeel overleg (bv. praten met collega’s)

Totaal

% van antwoorden

%

246

33

48

6

11

2

26

4

70

9

90

12

33

4

351

47

Andere manieren, omschrijf:

30

4

Ik weet het niet.

25

3

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, …)
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 (bv.
psycholoog, vertrouwenspersoon, …).
Er wordt geen informatie op het werk gegeven
over (preventie van) werkgerelateerd
alcoholgebruik.

Totaal aantal respondenten: 750

0% 20% 40% 60%

80%

Van de deelnemende bedrijven geeft 66% aan dat de communicatie van regels en afspraken
rond werkgerelateerd alcoholgebruik effectief georganiseerd wordt. Er wordt hiervoor geen
onderscheid gemaakt tussen arbeiders of bedienden.
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8.2.2 Omgevingsinterventies
De tweede component of strategie omvat initiatieven waarbij de omgeving fysiek, maar ook
sociaal stimulerend werkt in de preventie van alcoholgebruik.
De bevraagde ondernemingen scoren op deze component 7,31 op 10, waarbij de mediaan op
10 ligt. Een aantal ondernemingen trekt dit gemiddelde naar beneden, terwijl het merendeel
van de ondernemingen de maximumscore haalt. Een goede score, waarbij het verplichte
karakter van Cao 100 van grote invloed is.
In 2015 werd deze strategie niet gemeten, waardoor een vergelijking (= LINK-score) niet
mogelijk is.
Wat betreft bedrijfskenmerken, zien we een significant hogere score voor ondernemingen uit
de industriesector tegenover de sector transport en diensten. Een mogelijke verklaring kan de
mate van supervisie op het functioneren van werknemers zijn. In het algemeen is het opvolgen
en aanspreken van werknemers omtrent werkgerelateerd gebruik, en mogelijke bijhorende
functioneringsproblemen, minder evident in sectoren waarbij de werknemers vaak geïsoleerd
werken of onderweg zijn, zoals bijvoorbeeld de transportsector.

Qua bedrijfsgrootte en werknemersstatuut zien we geen verschillen tussen de ondernemingen.
Als we de sociale omgeving van nabij bekijken, kunnen we vaststellen dat in resp. 50% en 47%
van de ondernemingen arbeiders en bedienden aangesproken worden als de afspraken rond
werkgerelateerd alcoholgebruik overtreden worden. Bij leidinggevenden ligt dit lager, namelijk
op 37%.
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VRAAGSTELLING: WORDT, INDIEN HET REGLEMENT/DE AFSPRAKEN OVER WERKGERELATEERD ALCOHOLGEBRUIK
WORDEN OVERTREDEN, HET BETROKKEN PERSONEELSLID (LEIDINGGEVENDE, BEDIENDE OF ARBEIDER) HIEROP
AANGESPROKEN?

KIES VOOR NVT INDIEN GEEN ARBEIDERS/BEDIENDEN IN UW ONDERNEMING WERKZAAM ZIJN.
Antwoord

Steeds aangesproken

Soms aangesproken

Zelden of nooit aangesproken

Niet van toepassing/ik weet het niet

Statuut

Totaal

% van antwoorden

%

L

85

37

B

108

47

A

116

50

L

14

6

B

27

12

A

34

15

L

53

23

B

36

15

A

20

9

L

77

34

B

59

26

A

60

26

Totaal aantal respondenten: 229

0% 20% 40% 60%

80%

8.2.3 Afspraken en regels
De derde component die bepaalt hoe kwalitatief het alcoholbeleid is, bestaat uit regels en
afspraken. In hoeverre beschikken bedrijven over een reglement of afspraken met betrekking
tot de beschikbaarheid en het gebruik van alcohol in het kader van het werk?
De gemiddelde score is 4,83 op 10 wat betreft afspraken en regels rond alcohol.
Hiermee scoren ondernemingen significant hoger in 2019 dan in 2015 (=LINK-score). Zij gaan
er, wat betreft het maken van afspraken en regels omtrent werkgerelateerd alcoholgebruik dus
op vooruit.
Qua bedrijfskenmerken zien we terug een duidelijk hogere score in de industriesector
tegenover de bouw en transport en diensten.
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Op vlak van bedrijfsgrootte zien we geen verschillen. Met betrekking tot het personeelsstatuut
scoren ondernemingen met arbeiders en bedienden opnieuw hoger dan ondernemingen met
enkel bedienden.
Van

de

deelnemende

ondernemingen

heeft

76%

schriftelijke

bepalingen

omtrent

werkgerelateerd alcoholgebruik. Het merendeel van de bedrijven heeft deze bepalingen
opgenomen in het arbeidsreglement. In 14% van de ondernemingen zijn er noch schriftelijke
noch mondelinge afspraken omtrent werkgerelateerd alcoholgebruik.
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VRAAGSTELLING: BESCHIKT UW ONDERNEMING OVER EEN SCHRIFTELIJK REGLEMENT OF PLAN OF BESTAAN ER
MONDELINGE AFSPRAKEN OVER WERKGERELATEERD ALCOHOLGEBRUIK?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv.
arbeidsreglement of huishoudelijk reglement,

555

73

20

3

Ja, mondelinge afspraken

99

13

Neen

107

14

Ik weet het niet.

13

2

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

Totaal aantal respondenten: 759

0% 20% 40% 60%

80%

De ondernemingen die een reglement of plan hebben, of impliciete afspraken maakten, geven
in 71% van de gevallen aan dat het onder invloed zijn van alcohol bij aankomst op de
onderneming en tijdens de diensturen steeds verboden is. Dit is een stijging tegenover 2015
(61%). In 2 op 5 ondernemingen is het gebruik van alcohol toegelaten tijdens wel omschreven
aangelegenheden. Terwijl in 2015 nog 79% van de bedrijven aangaf dat alcohol op het werk
nooit toegelaten is, blijkt dit in deze bevraging 31% te zijn. Verschillende interpretaties, zowel
in de bevraging van 2015 als in de huidige kunnen aan de basis liggen van dit verschil. In de
antwoordcategorieën werd er een onderscheid gemaakt tussen specifieke gelegenheden
waarop er wel kan gedronken worden, en een volledig alcoholverbod. Niettemin kunnen
respondenten ‘nooit’ interpreteren als ‘nooit, dus ook bij specifieke gelegenheden’, dan wel als
een ‘volledige nultolerantie’. Dit is een aandachtspunt bij een volgende bevraging.
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VRAAGSTELLING: WAT STELT HET SCHRIFTELIJKE REGLEMENT OF PLAN OF WAT STELLEN DE MONDELINGE OF
IMPLICIETE AFSPRAKEN OVER WERKGERELATEERD ALCOHOLGEBRUIK ?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Het onder invloed zijn van alcoholgebruik bij
aankomst op de onderneming en tijdens de

449

71

51

8

254

40

198

31

Andere, omschrijf:

11

2

Ik weet het niet.

6

1

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 (bv. op
pensioenstelling, tijdens een bedrijfsfeest).
Het gebruik van alcohol op het werk is nooit
toegelaten.

Totaal aantal respondenten: 635

0% 20% 40% 60%

80%

Als de afspraken of regels overtreden worden, geeft 58% van de ondernemingen aan dat er
opgetreden wordt conform de bepalingen in het schriftelijk regelement. In 38% van de
ondernemingen worden geen sancties voorzien, maar wordt aangegeven dat er gepast
gereageerd zal worden, en in enkele gevallen (2%) wordt er helemaal niet opgetreden.
VRAAGSTELLING: ZIJN ER CONCRETE SANCTIES VOORZIEN VOOR PERSONEELSLEDEN DIE HET REGLEMENT OF DE
AFSPRAKEN OVER WERKGERELATEERD ALCOHOLGEBRUIK OVERTREDEN ?
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

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

367

58

Neen, maar wij zullen gepast reageren.

243

38

Neen, wij treden niet op.

10

2

Ik weet het niet.

13

2

huishoudelijk reglement).

Totaal aantal respondenten: 632
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Het overtreden van regels gebeurt meer door arbeiders (28%), dan door bedienden (23%) en
leidinggevenden (16%). Deze verschillen kunnen in het algemeen beïnvloed worden door de
mate van supervisie, dat doorgaans meer is bij arbeidersprofielen.
Als er regels overtreden worden, zijn er in 36% van de ondernemingen procedures voorzien in
geval er functioneringsproblemen zijn ten gevolge van een acuut probleem van dronkenschap.
Voor chronische problemen is dit heel wat minder, nl. 19%. 35% van de ondernemingen geeft
aan, ondanks het ontbreken van formeel vastgelegde procedures, wel op te treden in geval van
acute problemen. Voor chronische problemen is dit 27%.
VRAAGSTELLING: ZIJN ER IN UW ONDERNEMING PROCEDURES VOORZIEN VOOR HET OPTREDEN BIJ VOLGENDE
PROBLEMEN?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, wij hebben formeel vastgelegde procedures
(arbeidsreglement en/of ander reglement) voor
functioneringsproblemen als gevolg van een
acuut probleem van dronkenschap (bv.

269

36

147

19

261

35

199

27

41

6

79

11

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 (bv. 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 (bv. 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
(bv. intense functioneringsopvolging en
mogelijke sancties).
Neen, wij treden niet op bij
functioneringsproblemen als gevolg van
alcoholgebruik.
Ik weet het niet.

Totaal aantal respondenten: 750

0% 20% 40% 60%
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8.2.4 Zorg en begeleiding
De laatste kwaliteitscomponent van een alcoholbeleid wordt bepaald door het aanbieden van
zorg en begeleiding. Kunnen medewerkers beroep doen op hulpverlening of ondersteuning bij
alcoholproblemen via het werk? Worden zij doorverwezen naar organisaties die aan
ondersteuning doen?
Gemiddeld scoren ondernemingen 1,55 op 10, dus onder de kwaliteitsscore van 2 op 10.
Bij een vergelijking met de vorige bevraging, stellen we wel vast dat ondernemingen een
significant hogere score laten optekenen dan in 2015 (=LINK-score). Zij gaan er hiermee dus –
relatief - op vooruit.
Als we de bedrijfskenmerken van nabij bestuderen, zien we een enigszins ander beeld
tegenover de andere componenten. Waar de industriesector bij de andere strategieën duidelijk
betere scores liet optekenen, is dit bij ‘zorg en begeleiding’ niet het geval. Hier scoort de
quartaire sector significant beter dan de bouwsector en handel en horeca. Het aansluiten bij de
corebusiness van de “zachte sector”, nl. het aanbieden van diensten die gericht zijn op het
welzijn van de burger, waar ook de zorgsector onder valt, lijkt hier een mogelijke verklaring te
zijn.

Qua grootte scoren kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers significant lager
dan grotere ondernemingen. Enkel het verschil met ondernemingen met > 500 werknemers is
niet significant. Ook voor het thema alcohol lijkt het voor grotere ondernemingen toch
evidenter om ondersteuning te bieden aan medewerkers wat betreft alcoholgebruik, dan dit
voor de kleinere ondernemingen is. Een beter opgezette preventiestructuur, met meer
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middelen, gekoppeld aan een concreet uitgevoerd welzijnsbeleid is een mogelijke verklaring
voor de betere scores voor grote bedrijven.

In ondernemingen waar zowel arbeiders als bedienden tewerk gesteld zijn, zien we hogere
scores dan ondernemingen waar enkel arbeiders of enkel bedienden aan de slag zijn.

In 40% van de ondernemingen kan een personeelslid terecht bij de werkgever of bij
leidinggevenden als hij hulp en ondersteuning wenst bij een alcoholprobleem. In 23% van de
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gevallen kan dat bij een externe hulpverlener, gratis voor de werknemer, en in 15% bij een
interne hulpverlener.
In 26% van de ondernemingen kan een personeelslid bij niemand terecht. Dit cijfer is
vergelijkbaar met het resultaat in 2015 (toen 24%).
VRAAGSTELLING: KAN EEN PERSONEELSLID VAN UW ONDERNEMING BIJ IEMAND TERECHT VOOR HULPVERLENING
EN ONDERSTEUNING BIJ ALCOHOLPROBLEMEN?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Ja, bij de werkgever of leidinggevenden (directie,

Totaal

% van antwoorden

%

296

40

109

15

170

23

11

2

92

12

Neen

193

26

Ik weet het niet.

46

6

kaderleden)
Ja, bij een interne hulpverlener (bv. een
arbeidsarts, een arbeidsverpleegkundige,
vertrouwenspersoon)
Ja, er wordt doorverwezen naar een externe
hulpverlener, gratis voor de werknemer (bv.
arbeidsarts, externe preventieadviseur
psychosociale aspecten).
Ja, er wordt doorwezen naar een externe
hulpverlener, met gedeeltelijke financiële
tegemoetkoming voor de werknemer (bv.
psycholoog).
Ja, er wordt doorverwezen naar een externe
hulpverlener, volledig voor rekening van de
werknemer (bv. psycholoog).

Totaal aantal respondenten: 745

0% 20% 40% 60%
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8.3 Conclusies en aanbevelingen
Hoe actief zijn bedrijven vandaag op het vlak van alcoholpreventie voor hun werknemers? In
welke mate kunnen we spreken van een beleidsmatige aanpak, een belangrijke voorwaarde
voor effectieve alcoholpreventie? Dergelijk beleid omvat zowel educatie, omgevingsstrategieën,
regels en afspraken en zorg en begeleiding. En hoe kwaliteitsvol is tot slot dergelijk
alcoholbeleid?
De resultaten van dit thema liggen in de lijn van die van het thema illegale drugs. De meeste
ondernemingen nemen de thema’s nl. samen op in een globaal alcohol- en drugbeleid.
Een gemiddelde totaalscore van 43,39 op 100 voor het alcoholbeleid, wat een goede score is,
betekent echter niet dat er geen groeimarge meer is. Positief is evenwel dat bedrijven er in
vergelijking met 2015 significant op vooruit gaan. Al moet hierbij worden opgemerkt dat in
2015 het thema alcohol samen met andere drugs bevraagd werd. Er moet dus voorzichtigheid
geboden worden bij een vergelijking met vorige bevraginging.
De duidelijk betere score tegenover andere thema’s kan verklaard worden door de directe
negatieve gevolgen die het gebruik van alcohol heeft op het functioneren van werknemers.
Bovendien situeert het thema zich ook in een specifiek wettelijk kader.
Bedrijfskenmerken kunnen verschillen tussen ondernemingen verklaren. Zo zien we hogere
scores van de industriesector dan bouw, handel en horeca en transport en diensten. Net zoals
bij het thema tabak speelt het veiligheidsaspect in deze sector mogelijks een rol. Gezien de
mogelijke negatieve effecten op het arbeidsgedrag van werknemers zijn vooral regels omtrent
het werkgerelateerd gebruik van alcohol en andere drugs aangewezen.
Ook het feit dat ondernemingen met arbeiders vaak productiebedrijven zijn, waarin de effecten
van alcoholgebruik een groter veiligheidsrisico vormen, kan verklaren waarom ondernemingen
met arbeiders en bedienden beter scoren op dit thema dan ondernemingen waar enkel
bedienden werken.
Een groot deel van de ondernemingen informeert haar medewerkers niet over alcoholgebruik
en mogelijke effecten ervan. Als dat dan toch gedaan wordt, gaat dat vooral via de informele
weg. Een vergelijking met 2015 toont ons dat er op de strategie educatie geen evolutie te zien
is. Ondernemingen scoren gelijk als in 2015, al is een vergelijking moeilijker, omdat het thema
alcohol samen met het thema drugs bevraagd werd.
Nochtans is een goede sensibilisering en het geven van correct informatie noodzakelijk om
werknemers te informeren over de bepalingen van een alcoholbeleid, alsook om hen te
sensibiliseren over de effecten van alcohol op hun functioneren. Investeren in voorlichting en
vorming kost echter tijd en geld, middelen waarop in de praktijk vaak bespaard wordt. Ook het
gegeven dat in het kader van Cao 100 enkel de beleidsverklaring verplicht is, en niet de concrete
uitwerking van een beleid, kan hierin een rol spelen.
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Op omgevingsinterventies scoren ondernemingen het beste. Bij vorige bevragingen werd deze
strategie niet bevraagd, dus is een vergelijking met 2015 niet mogelijk. Net zoals bij de totale
score zien we dat ondernemingen uit de industriesector hoger scoren. In het algemeen is het
opvolgen en aanspreken van werknemers omtrent werkgerelateerd gebruik, en mogelijke
bijhorende functioneringsproblemen, minder evident in sectoren waarbij de werknemers vaak
geïsoleerd werken of onderweg zijn, zoals bijvoorbeeld de transportsector.
Ondernemingen spreken arbeiders en bedienden in respectievelijk 50% en 47% van de gevallen
effectief aan als de afspraken rond werkgerelateerd alcoholgebruik worden overtreden.
Ook afspraken en regels bepalen hoe kwaliteitsvol het alcoholbeleid is. Op deze strategie
scoren ondernemingen beter dan in 2015. We zien ook opnieuw een betere score van de
industriesector. 3 op 4 ondernemingen heeft schriftelijke bepalingen omtrent werkgerelateerd
alcoholgebruik. Dit is een goeie zaak, gezien formele regels inzake beschikbaarheid en gebruik
van alcohol nodig zijn voor een grotere kans op naleving ervan. Daarbij aansluitend geeft 3 op
5 van de respondenten aan dat er, bij overtreding, opgetreden wordt conform de bepalingen in
het schriftelijk reglement. Toch is er in 14% van de bevraagde ondernemingen noch
schriftelijke, noch mondelinge afspraken omtrent dit thema. Ook bij het overtreden van de
afspraken van regels, geeft 2 op 5 ondernemingen aan dat er geen sancties worden voorzien
indien de regels overtreden worden, maar er wel gepast gereageerd zal worden.
Qua zorg en begeleiding, scoren ondernemingen een pak minder goed, ondanks een relatieve
vooruitgang tegenover 2015. In tegenstelling tot bij de andere strategieën, scoort hier de
quartaire sector beter. Het aansluiten bij de corebusiness van de “zachte sector”, nl. het
aanbieden van diensten die gericht zijn op het welzijn van de burger, waar ook de zorgsector
onder valt, lijkt hier een mogelijke verklaring te zijn. Ook kleine ondernemingen scoren minder
goed. Een beter opgezette preventiestructuur, met meer middelen, gekoppeld aan een concreet
uitgevoerd welzijnsbeleid is een mogelijke verklaring voor de betere scores voor grote
bedrijven. Bij problemen kan een personeelslid in 40% van de gevallen terecht bij de
leidinggevende. Voor functioneringsproblemen ten gevolge van alcoholgebruik is de direct
leidinggevende de meest aangewezen persoon. Doorverwijzing naar de preventieadviseur
arbeidsarts en/of professionele hulpverlening bij onderliggende alcoholproblemen is evenwel
een betere keuze. In 1 op 4 ondernemingen kunnen werknemers zelfs nergens terecht.
We kunnen concluderen dat de kwaliteit van het gevoerde alcoholbeleid er bij bedrijven op
vooruitgegaan is, ondanks een moeilijk vergelijkbare situatie met 2015, toen dit thema nog
samen met het thema drugbeleid bevraagd werd. Ondanks de goede score, zijn er nog heel wat
werkpunten.
Eerst en vooral is een verhoogde aandacht nodig voor ondernemingen uit de bouwsector,
transport, diensten, handel en horeca, en voor ondernemingen waar enkel bedienden werken.
Daarnaast is het ook aangewezen om ondernemingen te sensibiliseren om meer aandacht te
hebben voor de strategieën educatie en zorg en begeleiding, gezien daar nog heel wat werk
aan de winkel is. Het belang en de verantwoordelijkheid van ondernemingen inzake voorlichting
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en ondersteunen bij hulpvragen is voor de meeste ondernemingen nog niet duidelijk. Zeker
voor de strategie zorg en begeleiding is dit een nood die in alle thema’s terugvonden wordt.
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9. Drugbeleid
9.1 Globale score van
bedrijfskenmerken

een

drugbeleid

in

relatie

tot

de

Hoe actief zijn bedrijven vandaag op het vlak van drugpreventie voor hun werknemers? In welke
mate kunnen we spreken van een beleidsmatige aanpak, een belangrijke voorwaarde voor
effectieve drugpreventie? Degelijk beleid omvat zowel regelgeving en procedures, als
hulpverlening, voorlichting en vorming. Hoe kwaliteitsvol is dergelijk drugbeleid? En hoeveel
verder gaan ondernemingen dan wat wettelijk verplicht is op basis van Cao 100? Door deze
collectieve arbeidsovereenkomst zijn organisaties uit de private sector verplicht om sinds
1/4/2010 een beleidsverklaring omtrent een preventief alcohol- en drugbeleid te hebben in
hun arbeidsreglement (de zogenaamde fase 1). De concretisering in specifieke regelgeving,
procedures, informatie en opleiding, en hulpverlening gebeurt in de facultatieve of tweede fase.
Om de uitkomst hiervan in het arbeidsreglement op te nemen (en dus afdwingbaar te maken)
dient de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement gevolgd te worden. De facto betekent
dit dat er een consensus tussen de sociale partners omtrent de invulling van het beleid moet
zijn.
Tot slot moet aangegeven worden dat in vorige edities de thema’s alcohol en andere drugs
samen bevraagd werden. Dit heeft een invloed op de vergelijkbaarheid tussen de verschillende
edities. Waar er qua totaal- en componentscore vergeleken wordt met de vorige editie, dient in
acht te worden genomen dat de LINK-score bij de vorige editie betrekking heeft op het alcohol
EN drugsbeleid.
De totaalscore voor het drugbeleid wordt gevormd door de componentscores (= strategieën uit
de gezondheidsmatrix nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels, zorg &
begeleiding) op te tellen. De exacte gewichten per strategie waren de volgende: educatie 25%,
omgevingsinterventies 25%, afspraken en regels 25% en zorg en begeleiding 25%. De
gemiddelde totaalscore van organisaties op het thema drugs is 45,18 op 100. De mediaan ligt
op 52,86. Zo’n 22% van de ondernemingen haalt de minimale kwaliteitsscore van 20 op 100
niet. Ruim de helft van de ondernemingen (55%) scoort minimum de helft.
Bij een vergelijking met 2015 zien we een significante stijging wat betreft de score voor het
thema drugs (=LINK-score). Ondernemingen hebben dus een kwalitatief beter drugbeleid dan
4 jaar geleden.
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in 2015 alcohol en illegale drugs niet afzonderlijk
bevraagd werden. Ook in de rapportage van de resultaten werd telkens over alcohol- en
drugbeleid gesproken. Daardoor is een vergelijking met 2015 voor dit thema niet evident.
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Als we de bedrijfskenmerken onder de loep nemen, kan een significant hogere score
vastgesteld worden van de industriesector tegenover de sectoren bouw, handel en horeca en
transport en diensten. Een gelijk beeld als bij het thema alcohol dus, waarbij het
veiligheidsaspect ook hier een verklaring lijkt te zijn. Gezien de mogelijke negatieve effecten
op het arbeidsgedrag van werknemers zijn vooral regels omtrent het werkgerelateerd gebruik
van (alcohol en andere) drugs aangewezen.
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Naar bedrijfsgrootte toe zien we een significant hogere score van ondernemingen met 50-99
werknemers tegenover de kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers. Verder
konden geen significante verschillen in scores tussen ondernemingen met een verschillende
bedrijfsgrootte vastgesteld worden.

Naar werknemersstatuut toe kan een significant hogere score vastgesteld worden bij
ondernemingen die zowel arbeiders en bedienden tewerkstellen tegenover ondernemingen
waar enkel bedienden aan de slag zijn, net zoals dat voor het thema alcohol ook het geval is.
Het aandeel ondernemingen met arbeiders en bedienden in de industriesector, die hogere
scores laat optekenen, is groter wat een verklaring kan zijn voor deze verschillen.
Ondernemingen met arbeiders zijn vaak productiebedrijven, waarin de effecten van
alcoholgebruik een groter veiligheidsrisico vormen. Dit kan deel het onderscheid verklaren.
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9.2 Componentscores van
bedrijfskenmerken

een

drugbeleid

in

relatie

tot
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Een kwaliteitsvol drugbeleid wordt bepaald door vier belangrijke kwaliteitscomponenten of
strategieën:
•

Educatie rond illegale drugs voor het versterken van de individuele competenties van de
werknemers

•

Omgevingsinterventies die de fysieke en sociale omgeving rond illegale drugs in de
onderneming aanpakken

•

Afspraken en regels rond illegaal druggebruik om gezond gedrag aan te moedigen en
druggerelateerd gedrag af te raden

•

Zorg en begeleiding rond drugs, waaronder hulp bij druggebruik

Per kwaliteitscomponent wordt, net zoals bij de andere thema’s, de vergelijking met 2015
(=LINK-scores) gemaakt. Enkel identieke vragen die de component bepalen en die in beide
jaren bevraagd werden, worden voor deze vergelijking in rekening gebracht. Dit zorgt voor
methodologisch correcte vergelijkingen. De component omgevingsinterventies werd in de
vorige editie niet bevraagd, waardoor hier geen vergelijking mogelijk is.
Er wordt ook bekeken of er verschillen tussen bedrijven met andere bedrijfskenmerken (sector,
grootte en het statuut van het personeel) zijn. Tot slot wordt voor elk van de componenten in
dit rapport beschreven welke vragen bepalend zijn voor de score die wordt toegekend aan de
component.

9.2.1 Educatie
De eerste strategie van een kwalitatief drugbeleid is educatie, waarin het geven van voorlichting
en vorming vervat zit.
Gemiddeld halen ondernemingen 3,59 op 10, met een mediaan van 2,25.
Als we deze score vergelijken met 2015, stellen we vast dat er geen significant verschil is
(=LINK-score). Dit betekent dat ondernemingen er voor deze component niet op voor- of
achteruit gaan tegenover de vorige meting.
Net zoals bij de globale score van het drugbeleid, doet de industriesector het op de strategie
educatie significant beter dan de sectoren bouw, handel en horeca en transport en diensten.
Ook de mogelijke verklaring, meer focus op veiligheid, kan in dezelfde lijn liggen als bij het
alcoholthema.
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Naar bedrijfsgrootte vinden we geen significante verschillen tussen kleine en grote
ondernemingen.
Net zoals bij het alcoholbeleid vinden we een significant hogere score van bedrijven die zowel
arbeiders en bedienden tewerkstellen tegenover die waar enkel bedienden aan de slag zijn.
Ondernemingen met arbeiders zijn vaak productiebedrijven, waarin de effecten van
druggebruik een groter veiligheidsrisico vormen. Dit kan deels het onderscheid verklaren.
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Als we naar de vragen kijken die de basis vormen voor deze resultaten, zien we gelijkaardige
resultaten als bij het rook- en alcoholbeleid. Educatie wordt vooral bepaald door informeel
overleg (28%). Daarnaast zetten onderneming in op het toelichten van specifieke bepalingen
omtrent werkgerelateerd illegaal druggebruik bij indiensttreding (10%) en het geven van info
tijdens een vergadering of bijeenkomst met personeel (8%). Ruim de helft van de
ondernemingen geeft aan geen enkele vorm van info te geven op het werk over werkgerelateerd
illegaal druggebruik (53%).
VRAAGSTELLING: OP WELKE MANIER WORDT ER OP UW ONDERNEMING INFORMATIE GEGEVEN AAN HET PERSONEEL
OVER (PREVENTIE VAN) WERKGERELATEERD ILLEGAAL DRUGGEBRUIK ?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Via informeel overleg (bv. praten met collega’s)

Totaal

% van antwoorden

%

203

28

45

6

10

1

18

3

57

8

72

10

23

3

392

53

Andere manieren, omschrijf:

16

2

Ik weet het niet.

44

6

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 ander deskundige (bv.
psycholoog, vertrouwenspersoon, …).
Er wordt geen informatie gegeven op het werk
over werkgerelateerd illegaal druggebruik.

Totaal aantal respondenten: 737
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De regels of afspraken rond werkgerelateerd illegaal druggebruik worden in 54% van de
ondernemingen ook actief gecommuniceerd.
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9.2.2 Omgevingsinterventies
De tweede component die bepaalt hoe kwaliteitsvol het drugbeleid is, bestaat uit
omgevingsinterventies. Deze strategie wordt voor het thema illegale drugs bepaald door de
vraag of werknemers aangesproken worden op hun gedrag.
Ondernemingen scoren op deze strategie gemiddeld 7,3 op 10 met een mediaan van 10. Het
merendeel van de ondernemingen scoort dus 10 op 10 voor deze component, terwijl een kleine
minderheid slechts de helft of 0 scoort.
In 2015 werd deze strategie niet gemeten, waardoor een vergelijking (= LINK-score) niet
mogelijk is.
Qua sector stellen we vast dat de industriesector opnieuw significant beter scoort als het gaat
over omgevingsinterventies dan de sectoren handel en horeca, transport en diensten en in dit
geval ook dan de quartaire sector.

Voor bedrijfsgrootte en werknemersstatuut konden geen significante verschillen vastgesteld
worden.
Als we de sociale omgeving onder de loep nemen, kunnen we vaststellen dat leidinggevenden,
arbeiders en bedienden in de meeste ondernemingen steeds aangesproken worden als de
afspraken rond werkgerelateerd illegaal druggebruik overtreden worden. Dit is in 80% van de
gevallen zo voor arbeiders, terwijl dit bij de bedienden en leidinggevenden respectievelijk 46%
en 40% is.
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VRAAGSTELLING: WORDT, INDIEN HET REGLEMENT/DE AFSPRAKEN OVER WERKGERELATEERD ILLEGAAL
DRUGGEBRUIK WORDEN OVERTREDEN, HET BETROKKEN PERSONEELSLID (LEIDINGGEVENDE, BEDIENDE, ARBEIDER)
HIEROP AANGESPROKEN?

KIES VOOR NVT INDIEN GEEN ARBEIDERS/BEDIENDEN IN UW ONDERNEMING WERKZAAM

ZIJN.

Antwoord

Steeds aangesproken

Soms aangesproken

Zelden of nooit aangesproken

Niet van toepassing/ik weet het niet

Statuut

Totaal

% van antwoorden

%

L

31

40

B

35

46

A

60

80

L

1

1

B

2

2

A

9

11

L

6

9

B

6

8

A

3

4

L

38

50

B

33

44

A

4

5

Totaal aantal respondenten: 76
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80%

9.2.3 Afspraken en regels
De derde component die bepaalt hoe kwalitatief het drugbeleid is, bestaat uit regels en
afspraken. In hoeverre beschikken bedrijven over een reglement of afspraken met betrekking
tot het gebruik van drugs in het kader van het werk?
De gemiddelde score is 5,59 op 10 wat betreft afspraken en regels.
Hiermee scoren ondernemingen significant hoger in 2019 dan in 2015 (=LINK-score). Zij gaan
er, wat betreft het maken van afspraken en regels omtrent werkgerelateerd illegaal
druggebruik, dus op vooruit.
Echter, in 2015 werden beide thema’s samen bevraagd, waardoor een vergelijking met deze
bevraging moeilijk is.
Wat betreft afspraken en regels binnen het drugbeleid, zien we dat ondernemingen uit de
industriesector opnieuw beter scoren dan ondernemingen uit handel en horeca en transport en
diensten. Eenzelfde verklaring kan gevolgd worden.
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Er is geen significant verschil in score vast te stellen tussen grote of kleine ondernemingen of
ondernemingen met verschillende personeelsstatuten.
Van de deelnemende ondernemingen heeft 73% schriftelijke bepalingen inzake illegaal
druggebruik, waarvan 71% opgenomen is in

een schriftelijk reglement, zoals een

arbeidsreglement. In 17% van de ondernemingen zijn geen afspraken. Deze resultaten liggen
in lijn met de resultaten voor werkgerelateerd alcoholgebruik.
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VRAAGSTELLING: BESCHIKT UW ONDERNEMING OVER EEN SCHRIFTELIJK REGLEMENT OF PLAN OF BESTAAN ER
MONDELINGE AFSPRAKEN OVER ILLEGAAL DRUGGEBRUIK?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv.
arbeidsreglement of huishoudelijk reglement,

523

71

16

2

Ja, mondelinge afspraken

66

9

Neen

124

17

Ik weet het niet.

40

5

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

Totaal aantal respondenten: 742

0% 20% 40% 60%

80%

Als de afspraken of regels overtreden worden, geeft 63% van de ondernemingen aan dat er
opgetreden wordt conform de bepalingen in het schriftelijk regelement. In 35% van de
ondernemingen worden geen sancties voorzien, maar wordt aangegeven dat er gepast
gereageerd zal worden. Deze resultaten liggen opnieuw in lijn met de vaststellingen die ook
voor het thema alcohol konden gedaan worden.

VRAAGSTELLING: ZIJN ER CONCRETE SANCTIES VOORZIEN VOOR PERSONEELSLEDEN DIE HET REGLEMENT OF DE
AFSPRAKEN OVER WERKGERELATEERD ILLEGAAL DRUGGEBRUIK OVERTREDEN ?
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

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

363

63

Neen, maar wij zullen gepast reageren.

203

35

Neen, wij treden niet op.

3

1

Ik weet het niet.

8

1

huishoudelijk reglement).

Totaal aantal respondenten: 577
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Het overtreden van regels gebeurt ook in dit geval meer door arbeiders (12%), dan door
bedienden (3%) en leidinggevenden (2%)
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Van de deelnemende bedrijven geeft 37% aan dat ze over vastgelegde procedures beschikken
bij acute functioneringsproblemen ten gevolge van illegaal druggebruik. Voor chronische
functioneringsproblemen is dit 19%. Een derde van de ondernemingen beschikt niet over
procedures,

maar treedt wel

op

bij acute

functioneringsproblemen.

Bij chronische

functioneringsproblemen is dit 26%. Daarnaast treedt men in 5% van de ondernemingen niet
op.

9.2.4 Zorg en begeleiding
Kunnen medewerkers beroep doen op ondersteuning of hulpverlening bij drugproblemen? Is er
doorverwijzing voorzien? Het antwoord op deze vragen bepaalt tot slot eveneens de kwaliteit
van het drugbeleid via de component zorg en begeleiding.
We zien een gemiddelde score van 1,60 op 10. Hiermee wordt de kwaliteitsscore van 2 op 10
eveneens niet gehaald, wat betekent dat ondernemingen nog een weg af te leggen hebben
inzake zorg en begeleiding op vlak van drugs.
Positief is dat er een duidelijke vooruitgang vast te stellen is tegenover 2015. Ondernemingen
scoren nu significant hoger op deze strategie (=LINK-score). Al moet wel aangegeven worden
dat een vergelijking met 2015 moeilijk blijft.
Een hogere score is vast te stellen voor de quartaire sector tegenover de sector handel en
horeca. Deze vaststelling ligt in dezelfde lijn als voor het thema alcohol, waar het verschil ook
met de bouw nog gemaakt kon worden. In 2015 werden geen verschillen vastgesteld.

Indicatoren van een gezondheidsbeleid in ondernemingen in Vlaanderen / Drugbeleid

166

Qua bedrijfsgrootte zijn dezelfde vaststellingen te maken als bij andere thema’s, nl. dat kleine
ondernemingen (< 50 werknemers) significant lager scoren dan grotere ondernemingen. Het
verschil met de grootste ondernemingen (> 500 werknemers) is echter niet significant.
Ook voor het thema drugs lijkt het voor grotere ondernemingen toch evidenter om
ondersteuning te bieden aan medewerkers wat betreft druggebruik, dan dit voor de kleinere
ondernemingen is. Een beter opgezette preventiestructuur gekoppeld aan een goed uitgevoerd
welzijnsbeleid is opnieuw een mogelijke verklaring voor de betere scores voor grote bedrijven.

In ondernemingen waar zowel arbeiders als bedienden tewerkgesteld zijn, zien we hogere
scores dan ondernemingen waar enkel arbeiders of enkel bedienden aan de slag zijn.
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In 28% van de ondernemingen kan een personeelslid terecht bij de werkgever of bij
leidinggevenden als hij hulp en ondersteuning wenst bij een probleem inzake illegale drugs. In
34% van de gevallen kan dat bij een externe hulpverlener, gratis voor de werknemer, en in 13%
bij een interne hulpverlener. In vergelijking met het thema alcohol kunnen werknemers iets
minder intern terecht voor hulp en ondersteuning.
VRAAGSTELLING: KAN EEN PERSONEELSLID VAN UW ONDERNEMING BIJ IEMAND TERECHT VOOR HULPVERLENING
EN ONDERSTEUNING BIJ ILLEGALE DRUGPROBLEMEN ?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Ja, bij de werkgever of leidinggevenden (directie,

Totaal

% van antwoorden

%

297

41

107

15

175

24

18

3

86

12

Neen

184

25

Ik weet het niet.

50

7

kaderleden)
Ja, bij een interne hulpverlener (bv. een
arbeidsarts, een arbeidsverpleegkundige,
vertrouwenspersoon)
Ja, er wordt doorverwezen naar een externe
hulpverlener, gratis voor de werknemer (bv.
arbeidsarts, externe preventieadviseur
psychosociale aspecten).
Ja, er wordt doorwezen naar een externe
hulpverlener, met gedeeltelijke financiële
tegemoetkoming voor de werknemer (bv.
psycholoog).
Ja, er wordt doorverwezen naar een externe
hulpverlener, volledig voor rekening van de
werknemer (bv. psycholoog).

Totaal aantal respondenten: 734
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9.3 Conclusies en aanbevelingen
Hoe actief zijn bedrijven vandaag op het vlak van drugpreventie voor hun werknemers? In welke
mate kunnen we spreken van een beleidsmatige aanpak, een belangrijke voorwaarde voor
effectieve drugpreventie? Dergelijk beleid omvat zowel educatie, omgevingsstrategieën, regels
en afspraken en zorg en begeleiding. En hoe kwaliteitsvol is tot slot dergelijk drugbeleid?
De resultaten van dit thema liggen in de lijn van die van het thema alcohol. De meeste
ondernemingen nemen de thema’s nl. samen op in een globaal alcohol- en drugbeleid.
Een gemiddelde totaalscore van 43,39 op 100 voor het drugbeleid, wat een goede score is,
betekent echter niet dat er geen groeimarge meer is. Positief is evenwel dat bedrijven er in
vergelijking met 2015 significant op vooruit gaan. Al moet hierbij worden opgemerkt dat in
2015 het thema illegale drugs samen met alcohol bevraagd werd. Er moet dus voorzichtigheid
geboden worden bij een vergelijking met vorige bevragingen.
De duidelijk betere score tegenover andere thema’s kan verklaard worden door de directe
negatieve gevolgen die het gebruik van illegale drugs hebben op het functioneren van
werknemers. Bovendien situeert het thema zich ook in een specifiek wettelijk kader.
Bedrijfskenmerken kunnen verschillen tussen ondernemingen verklaren. Zo zien we hogere
scores van de industriesector dan bouw, handel en horeca en transport en diensten. Net zoals
bij de thema’s tabak en alcohol, speelt het veiligheidsaspect in deze sector eventueel een rol.
Gezien de mogelijke negatieve effecten op het arbeidsgedrag van werknemers zijn vooral regels
omtrent het werkgerelateerd gebruik van alcohol en andere drugs aangewezen.
Ook het feit dat ondernemingen met arbeiders vaak productiebedrijven zijn, waarin de effecten
van

druggebruik

een

groter

veiligheidsrisico

vormen,

kunnen

verklaren

waarom

ondernemingen met arbeiders en bedienden beter scoren op dit thema dan ondernemingen
waar enkel bedienden werken.
Ruim de helft van de ondernemingen informeert haar medewerkers niet over illegaal
druggebruik en mogelijke effecten ervan. Als dat dan toch gedaan wordt, gaat dat vooral via de
informele weg. Een vergelijking met 2015 toont ons dat er op de strategie educatie geen
evolutie te zien is. Ondernemingen scoren gelijk als in 2015, al is een vergelijking moeilijker,
omdat het thema illegale drugs samen met het thema drugs bevraagd werd.
Nochtans is sensibilisering en het geven van correct informatie noodzakelijk om werknemers
te informeren over de bepalingen van een drugbeleid, alsook om hen te sensibiliseren over de
effecten van illegale drugs op hun functioneren. Investeren in voorlichting en vorming kost
echter tijd en geld, middelen waarop in de praktijk vaak bespaard wordt. Ook het gegeven dat
in het kader van Cao 100 enkel de beleidsverklaring verplicht is, en niet de concrete uitwerking
van een beleid, kan hierin een rol spelen.
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Op omgevingsinterventies scoren ondernemingen het best. Bij vorige bevragingen werd deze
strategie niet bevraagd, dus is een vergelijking met 2015 niet mogelijk. Net zoals bij de totale
score zien we dat ondernemingen uit de industriesector hoger scoren.
Ondernemingen spreken arbeiders en bedienden in respectievelijk 80% en 46% van de gevallen
effectief aan als de afspraken rond werkgerelateerd drugverbruik worden overtreden.
Ook afspraken en regels bepalen hoe kwaliteitsvol het drugbeleid is. Op deze strategie scoren
ondernemingen beter dan in 2015, en ook opnieuw een betere score van de industriesector.
Bijna 3 op 4 ondernemingen heeft schriftelijke bepalingen omtrent het gebruik van illegale
drugs. Dit is een goeie zaak, gezien formele regels inzake beschikbaarheid en gebruik van
illegale drugs nodig zijn voor een grotere kans op naleving ervan. Daarbij aansluitend geeft
meer dan 3 op 5 van de respondenten aan dat er, bij overtreding, opgetreden wordt conform
de bepalingen in het schriftelijk reglement. Toch zijn er in 17% van de bevraagde
ondernemingen noch schriftelijke, noch mondelinge afspraken omtrent dit thema. Ook bij het
overtreden van de afspraken van regels, geeft 31% van de bevraagde ondernemingen aan dat
er geen sancties worden voorzien indien de regels overtreden worden, maar dat er wel gepast
gereageerd zal worden.
Qua zorg en begeleiding, scoren ondernemingen een pak minder goed, ondanks een relatieve
vooruitgang tegenover 2015. In tegenstelling tot bij de andere strategieën, scoort hier de
quartaire sector beter. Het aansluiten bij de corebusiness van de “zachte sector”, nl. het
aanbieden van diensten die gericht zijn op het welzijn van de burger, waar ook de zorgsector
onder valt, lijkt hier een mogelijke verklaring te zijn. Ook kleine ondernemingen scoren minder
goed. Een beter opgezette preventiestructuur, met meer middelen, gekoppeld aan een concreet
uitgevoerd welzijnsbeleid is een mogelijke verklaring voor de betere scores voor grote
bedrijven.
Bij problemen kan een personeelslid in 28% van de gevallen terecht bij de leidinggevende. Voor
functioneringsproblemen ten gevolge van illegaaldruggebruik is de direct leidinggevende
inderdaad de meest aangewezen persoon. Doorverwijzing naar de preventieadviseur arts, en/of
professionele hulpverlening bij een onderliggende illegale drugproblematiek is evenwel een
betere keuze. In 1 op 4 ondernemingen kunnen werknemers zelfs nergens terecht.
We kunnen concluderen dat de kwaliteit van het gevoerde drugbeleid er bij bedrijven op
vooruitgegaan is, ondanks een moeilijk vergelijkbare situatie met 2015, toen dit thema nog
samen met het thema alcohol bevraagd werd. Ondanks de goede score, zijn er nog heel wat
werkpunten.
Eerst en vooral is een verhoogde aandacht nodig voor ondernemingen uit de bouwsector,
transport, diensten, handel en horeca, en voor ondernemingen waar enkel bedienden werken.
Daarnaast is het nodig om ondernemingen te sensibiliseren om meer aandacht te hebben voor
de strategieën educatie en zorg en begeleiding, gezien op dat vlak nog heel wat werk aan de
winkel is. Het belang en de verantwoordelijkheid van ondernemingen inzake voorlichting en
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ondersteunen bij hulpvragen is voor de meeste ondernemingen nog niet duidelijk. Zeker voor
de strategie zorg en begeleiding is dit een nood die in alle thema’s terugvonden wordt.
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10.

Beleid rond mentaal welbevinden

10.1
Globale score van een beleid rond mentaal welbevinden in
relatie tot de bedrijfskenmerken
Mentaal welbevinden is de mate waarin je je goed in je vel voelt, de mate waarin je je gelukkig
voelt. Het is een uitkomstmaat van positieve geestelijke gezondheid.
De geluksdriehoek31 legt uit welke 3 componenten of ‘bouwstenen’ maken dat je goed in je vel
voelt: 1) je goed voelen, 2) op een optimistische manier over jezelf en je leven denken, 3) en
het gevoel verbonden te zijn met de mensen rond je heen. Hoewel het belang van elke bouwblok
verschilt van mens tot mens en verandert over de tijd, zijn deze bouwblokken voor zowat
iedereen nodig om zich goed te voelen. Belangrijk is ook dat de bouwblokken met elkaar
verbonden zijn: ze vallen als puzzelstukjes in elkaar.
Als onderneming kan je ook bijdragen tot het mentaal welbevinden of ‘het geluk’ van je
werknemers. Door een aangename omgeving te voorzien met een goede work-life-balans
bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld door als werkgever aandacht te hebben voor een gevarieerde
jobinhoud die werknemers in een ‘flow’ brengt/houdt. Als onderneming kan je heel wat doen
om werknemers te helpen om zich gelukkig te voelen. Welke acties en strategieën de Vlaamse
onderneming ondernemen, dat is wat deze indicatorenbevraging onderzoekt32.
De totaalscore voor het beleid rond mentaal welbevinden wordt gevormd door de
componentscores (= strategieën uit de gezondheidsmatrix nl. educatie, omgevingsinterventies,
afspraken & regels, zorg & begeleiding) op te tellen. De exacte gewichten per strategie waren
de volgende: educatie 30%, omgevingsinterventies 30%, afspraken en regels 15% en zorg en
begeleiding 25%. De score die ondernemingen gemiddeld halen voor een beleid rond mentaal
welbevinden is 29,19 op 100. 66% van de ondernemingen haalt de minimumkwaliteitsscore van
20 op 100, maar slechts 7,7% scoort minstens de helft.
Als er gekeken wordt naar de score van 2015, kan er een significante daling vastgesteld worden
voor het thema mentaal welbevinden (= LINK-score). Ondernemingen gaan er dus op achteruit
tegenover 2015 en doen het minder goed wat betreft een beleid rond mentaal welbevinden.

31

www.geluksdriehoek.be

32

De vragen rond mentaal welbevinden hebben niet rechtsreeks betrekking op psychosociale risico's op

het werk zoals pesten, burn-out, depressie, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag (cfr.
Welzijnswetgeving).
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Nochtans is mentaal welbevinden op dit moment nog belangrijker geworden binnen
ondernemingen, gezien veel werknemers meer problematische werkstress ervaren, met
depressies, burn-out en uitval tot gevolg tegenover de vorige meting33.

Qua verschillen tussen ondernemingen op vlak van bedrijfskenmerken, zien we een significant
hogere score van de quartaire sector tegenover de bouw en handel- en horecasector. Enkele
mogelijke verklaringen:
•

Ander soort werkbelasting, en bijgevolg andere noden: De quartaire sector wordt in het
algemeen gekenmerkt door een hogere ‘mentale’ werkbelasting en bijhorende
werkstress, waar de belasting in de bouw- en handel- en horecasector eerder fysiek is34.
Het zou kunnen dat bij fysiek zwaar werk thema’s zoals ergonomie en veiligheid als
belangrijk worden gepercipieerd, terwijl bij ‘mentaal’ zwaar werk thema’s als
stresshantering belangrijker worden geacht.

•

Andere organisatie van werk: in de bouw en handel- en horecasector zijn de uren minder
flexibel, wordt vaker gewerkt in een ploegensysteem, is men vaker op de baan dan op
kantoor en is er mogelijks minder mogelijkheid tot ‘jobcrafting’ dan in de quartaire
sector. Bijgevolg zijn verschillende antwoordcategorieën die in deze bevraging gebruikt
worden om na te gaan of er een sterk beleid rond mentaal welbevinden op het werk is,
moeilijker toepasbaar zijn in deze sectoren.

•

Taboe: in de ‘zachtere’ quartaire sector is er mogelijks minder taboe om over ‘mentaal
welbevinden’ te praten, waardoor het makkelijker aan bod wordt gebracht en waardoor
het beleid sterker wordt uitgewerkt.

33

Bourdeaud’hui R, Janssens F en Vanderhaeghe S. 2019. Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019. Stichting

Innovatie & Arbeid. Brussel: sn, 2019. p. 71.
34

Bourdeaud’hui R, Janssens F en Vanderhaeghe S. 2019. Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019. Stichting

Innovatie & Arbeid. Brussel: sn, 2019. p. 71.
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Er moet nog verder onderzoek gebeuren hieromtrent om deze veronderstellingen te
weerleggen of bekrachtigen.

In bedrijfsgrootte kunnen ook verschillen tussen de ondernemingen vastgesteld worden. Zo
scoren kleine ondernemingen (< 50 werknemers) lager dan grotere ondernemingen. Het
ontbreken van een preventiestructuur zoals een comité PBW of een minder uitgewerkt
welzijnsbeleid zijn hier wellicht de mogelijke oorzaken van. Risicobeheersing op vlak van
psychosociale belasting binnen het welzijnsbeleid sluit zoals eerder aangegeven nauw aan bij
beleid rond mentaal welbevinden en is hier in feite ook een noodzakelijke onderbouw of basis
voor.
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Op vlak van personeelsstatuut zien we geen significante verschillen tussen de ondernemingen.

10.2
Componentscores van een beleid rond mentaal welbevinden
in relatie tot de bedrijfskenmerken
Net als bij de andere thema’s bestaat een kwaliteitsvol beleid op vlak van mentaal welbevinden
uit vier belangrijke basiscomponenten of strategieën:
•

Educatie rond mentaal welbevinden voor het versterken van de individuele competenties
van de werknemers

•

Omgevingsinterventies die de fysieke en sociale omgeving rond mentaal welbevinden in
de onderneming aanpakken

•

Afspraken en regels rond mentaal welbevinden om gezond gedrag aan te moedigen

•

Zorg en begeleiding inzake mentaal welbevinden, waaronder hulp bij mentale problemen

Per component wordt, net zoals bij de andere thema’s de vergelijking met 2015 (=LINK-scores)
gemaakt. Enkel identieke vragen die de component bepalen en die in beide jaren bevraagd
werden, worden voor deze vergelijking in rekening gebracht. Dit zorgt voor methodologisch
correcte vergelijkingen.
Tot slot wordt er gekeken of er verschillen zijn tussen bedrijven op basis van
bedrijfskenmerken (bv. sector, bedrijfsactiviteiten, grootte, …). Dit doen we aan de hand van
een aantal vragen die uiteindelijk voor elke component resulteren in een afzonderlijk score.

10.2.1

Educatie

De eerste strategie die onder de loep genomen wordt is educatie. Hieronder verstaan we het
aanbieden van informatie over mentaal welbevinden en veerkracht op het werk om zo
bewustzijn, kennis en inzicht te verhogen.
Gemiddeld halen ondernemingen voor deze component 3,09 op 10.
Een vergelijking met 2015 leert ons dat er geen significant verschil is met de huidige score
(=LINK-score). Dit houdt in dat ondernemingen er voor deze component niet op voor- of
achteruit gaan tegenover de vorige meting.
Als de bedrijfskenmerken mee in rekening gebracht worden, stellen we geen verschillen vast
tussen de sectoren, personeelsklassen of personeelsstatuten.
Informatie over mentaal welbevinden en veerkracht wordt in bijna de helft van de
ondernemingen gegeven via informeel overleg en in 1 op 5 ondernemingen via een vergadering
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of bijeenkomst met het personeel. In 35% van de ondernemingen wordt geen informatie
gegeven betreffende mentaal welbevinden.
VRAAGSTELLING: OP WELKE MANIER WORDT ER OP UW ONDERNEMING AAN HET PERSONEEL INFORMATIE GEGEVEN
OVER MENTAAL WELBEVINDEN EN VEERKRACHT?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Via informeel overleg (bv. praten met collega’s)

Totaal

% van antwoorden

%

330

47

45

6

62

9

35

5

134

19

55

4

32

5

248

35

Andere manieren, omschrijf:

9

1

Ik weet het niet.

37

5

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 (bv.
psycholoog, vertrouwenspersoon, …)
Er wordt geen informatie gegeven op het werk
over mentaal welbevinden en veerkracht.

Totaal aantal respondenten: 703
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80%

Als er info verspreid wordt, dan gebeurt dit in 4 op 5 ondernemingen voor zowel arbeiders als
bedienden. In 1 op 5 ondernemingen, waar arbeiders én bedienden tewerkgesteld worden,
gebeurt dit enkel naar bedienden.

10.2.2

Omgevingsinterventies

Naast educatie is de strategie ‘omgevingsinterventies’ minstens even belangrijk voor het thema
mentaal welbevinden. Het voorzien van een aanbod dat werknemers ondersteunt op vlak van
mentaal welbevinden en het voorzien in een goede ‘psychosociale’ werkomgeving en Indicatoren van een gezondheidsbeleid in ondernemingen in Vlaanderen / Beleid rond mentaal welbevinden
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organisatie behoren hier toe. Vooral de werkorganisatie en -omgeving heeft een behoorlijke
impact op de mentale gezondheid van werknemers. Niet onlogisch aangezien mensen zich toch
een aanzienlijk deel van hun tijd op de werkplek bevinden.
Gemiddeld gezien, scoren ondernemingen op deze component 4,47 op 10, wat een relatief
goede score is.
De resultaten tonen een significante stijging tegenover de resultaten uit 2015 (=LINK-score).
Dit betekent dat ondernemingen het beter doen op vlak van omgevingsinterventies dan bij de
vorige meting.
Naar bedrijfskenmerken toe, wordt een significant lagere score vastgesteld bij ondernemingen
uit de bouwsector dan ondernemingen uit de andere sectoren. Ook de handel en horeca scoort
significant minder goed dan de quartaire sector. Vooral in de bouwsector is er duidelijk minder
aandacht voor een mentaal gezonde werkomgeving dan in de andere sectoren. Ook in 2015
was dit het geval. Het feit dat het in deze sectoren vooral gaat om fysieke arbeid en minder
mentale werkdruk, kan verklaren waarom er minder ondernomen wordt op vlak van een mentaal
gezonde werkomgeving.

In bedrijfsgrootte zijn geen verschillen meer vast te stellen, in tegenstelling tot waar in 2015
kleine ondernemingen nog lager scoorden.
Als we ondernemingen met verschillende personeelsstatuten onder de loep nemen, zien we
daar wel opnieuw verschillen. Daar doen ondernemingen met enkel bedienden het significant
beter dan ondernemingen met enkel arbeiders of arbeiders en bedienden. Het feit dat door
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bedienden in regel meer mentale arbeid geleverd moet worden, en het werk er op een andere
manier georganiseerd kan worden, kan hier zeker ook het verschil verklaren, net zoals het
taboe die er minder groot zou kunnen zijn.

De werkorganisatie speelt zoals gezegd een belangrijke rol bij het mentaal welbevinden van de
medewerkers. En we bedoelen hiermee vooral in hoeverre de job eigenlijk ‘werkbaar’ is voor
werknemers. Werkbaar werk is werk dat voldoende motiveert waar de werkdruk en de stress
onder controle zijn. Waar ook voldoende ontwikkelingskansen zijn en de balans tussen werk
en privé juist zit. 35
We zien dat werknemers individueel vooral ondersteund worden bij het bevorderen van mentaal
welbevinden en veerkracht door hen te stimuleren talenten en competenties te ontwikkelen via
het volgen van opleidingen (62%). Dit is een duidelijke stijging tegenover 2015. Bovendien zet
58% van de ondernemingen in op een onthaalsysteem voor nieuwe medewerkers, wat ook in
2015 een gelijkaardige score opleverde en 54% van de ondernemingen voorziet een duidelijke
rol- en functieomschrijving voor hun medewerkers.

35

Bourdeaud’hui R, Janssens F en Vanderhaeghe S. 2019. Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019.
Stichting Innovatie & Arbeid. Brussel: sn, 2019. p. 71.
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VRAAGSTELLING: HOE ONDERSTEUNT UW ONDERNEMING DE INDIVIDUELE WERKNEMER BIJ HET BEVORDEREN VAN
MENTAAL WELBEVINDEN EN VEERKRACHT?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Werknemers worden gestimuleerd hun talenten
of competenties te ontwikkelen door het volgen

434

62

194

28

381

54

296

42

442

58

275

39

Geen van bovenstaande

63

9

Andere, omschrijf:

7

1

Ik weet het niet.

11

2

van (interne of externe) opleidingen.
Werknemers worden gecoacht in het geven van
(positieve) feedback.
Elke werknemer heeft een duidelijke rol- en
functieomschrijving. De werknemers weten
duidelijk wat er van hen verwacht wordt op de
werkvloer.
Nieuwe werknemers krijgen specifieke coaching
of begeleiding.
Er bestaat een onthaalsysteem voor nieuwe
werknemers.
De werknemers krijgen inspraak over
verschillende aspecten van de onderneming (bv.
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.

Totaal aantal respondenten: 703

0% 20% 40% 60%

80%

Op organisatieniveau zien we heel wat initiatieven, vooral op vlak van vertrouwenspersoon
(54%), een duidelijke stijging tegenover 2015 (+20%), participatie aan sociale activiteiten (38%)
en bevordering van de werk-privébalans (37%), opnieuw een mooie stijging tegenover 2015
(+14%). 14% van de ondernemingen onderneemt niets om het mentaal welbevinden te
bevorderen, wat licht gedaald is tegenover 2015 (-4%).
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VRAAGSTELLING: WAT DOET UW ONDERNEMING OP ORGANISATIENIVEAU OM HET MENTAAL WELBEVINDEN BIJ
WERKNEMERS TE BEVORDEREN?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Er wordt voorzien in de assessment van
veerkracht van de werknemers; er gebeurt een

70

10

229

33

162

23

83

12

360

37

155

22

126

18

199

28

265

38

381

54

analyse van het mentaal kapitaal.
(Slecht-functionerende) werkprocessen worden
gereorganiseerd of geoptimaliseerd;
samenwerkingsprocessen in teams worden
opgevolgd en gecoacht (via bv. intervisie of
teamcoaching).
Er is een talent- of competentiegericht beleid.
De onderneming stimuleert of versterkt sociale
steun tussen werknemers (bv. door te werken
met een online sociaal platform, of door het
opzetten van een buddysysteem).
De onderneming bevordert de balans werk-privé
(door bv. een aanbod kinderopvang, flexibele of
glijdende werkuren, mogelijkheid tot
thuiswerken).
Er worden maatregelen op maat voorzien om
werknemers met bijzondere noden (bv.
werknemers met een handicap, herintreders) zo
goed mogelijk te laten participeren op de
werkvloer.
Middenmanagement / teamleiders en
bedrijfsleiders worden (bijkomend) getraind in
positief leiderschap en managementinclusief
programma's gericht op het geven van positieve
feedback, het verhogen van emotionele
intelligentie.
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.

Indicatoren van een gezondheidsbeleid in ondernemingen in Vlaanderen / Beleid rond mentaal welbevinden

180

Geen van bovenstaande

100

14

Andere, omschrijf:

14

2

Ik weet het niet.

26

4

Totaal aantal respondenten: 703

0% 20% 40% 60%

80%

Als we kijken naar de beschikbare voorzieningen in functie van mentaal welbevinden, dan is
een aangename en verzorgde bureau iets wat 4 op 5 ondernemingen beschikbaar stelt voor
zijn medewerkers, gevolgd door aangename en verzorgde ruimtes voor (lunch)pauzes (68%).
De helft van de ondernemingen voorzien ook groen of planten in de werkomgeving. In 86% van
de ondernemingen zijn deze voorziening voor zowel arbeiders als bedienden beschikbaar.
Daartegenover staat dat in 14% van de ondernemingen de voorzieningen slechts toegankelijk
zijn voor de bedienden.
VRAAGSTELLING: TOT WELKE VOORZIENINGEN HEBBEN DE WERKNEMERS TOEGANG, IN FUNCTIE VAN MENTAAL
WELBEVINDEN EN VEERKRACHT?
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Aangename en verzorgde bureaus of

Totaal

% van antwoorden

%

566

81

477

68

363

52

Ontspanningsruimte

100

14

Stille ruimte om te ontspannen

53

8

Ruimte om in stilte te kunnen werken

178

25

Geen van bovenstaande

75

11

Ik weet het niet.

9

1

werkruimtes
Aangename en verzorgde ruimtes voor
(lunch)pauzes
Groen of planten in de werkomgeving; tuin of
terras

Totaal aantal respondenten: 703

10.2.3

0% 20% 40% 60%

80%

Afspraken en regels

Voor deze strategie wordt gekeken in hoeverre ook afspraken of regels gemaakt zijn in de
onderneming wat betreft het thema mentaal welbevinden en het thema zo geïntegreerd is in
het bedrijfsbeleid.

Indicatoren van een gezondheidsbeleid in ondernemingen in Vlaanderen / Beleid rond mentaal welbevinden

181

We stellen vast dat ondernemingen op deze strategie slechts 1,60 op 10 scoren met een
mediaan van 0. De meeste ondernemingen hebben dus geen afspraken of regelgeving omtrent
mentaal welbevinden.
Tegenover 2015 zien we geen significante verschillen (=LINK-score). Ondernemingen doen het
momenteel voor deze strategie dus even slecht als in 2015.
Er zijn geen significante verschillen tussen ondernemingen vast te stellen wat betreft sector,
personeelsklasse of personeelsstatuut. Specifieke bedrijfskenmerken kunnen dus geen
verschillen verklaren tussen ondernemingen, waar dit in 2015 wel nog het geval was voor
sector, met een betere score voor de quartaire sector en het onderwijs, die toen nog als 2 aparte
categorieën benaderd werden.
Uit de antwoorden van de ondernemingen blijkt dat er in de helft van de ondernemingen geen
afspraken, reglement of plan bestaat als het gaat over mentaal welbevinden. In 1 op 5
ondernemingen is het thema opgenomen in een schriftelijk reglement en in 1 op 5
ondernemingen bestaan mondelinge afspraken over mentaal welbevinden.
VRAAGSTELLING: BESCHIKT UW ONDERNEMING OVER EEN SCHRIFTELIJK REGLEMENT OF PLAN OF BESTAAN ER
MONDELINGE AFSPRAKEN OVER MENTAAL WELBEVINDEN EN VEERKRACHT OP HET WERK ?
BIJVOORBEELD GAAN OVER ONLINE EN

AFSPRAKEN KUNNEN

/ OF TELEFONISCHE BESCHIKBAARHEID BUITEN DE WERKUREN.

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv.
arbeidsreglement of huishoudelijk reglement,

147

21

49

7

Ja, mondelinge afspraken

138

20

Neen

326

47

Ik weet het niet.

66

10

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

Totaal aantal respondenten: 703

10.2.4

0% 20% 40% 60%

80%

Zorg en begeleiding

De strategie zorg en begeleiding bepaalt in hoeverre extra ondersteuning geboden wordt aan
werknemers

op

specifieke

momenten

en

of

dit

opgenomen

is

in

het

preventief

gezondheidsbeleid.
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Ondernemingen scoren hier gemiddeld 1,63 op 10 op, wat onvoldoende is om te spreken van
een kwalitatief beleid.
Rekening houdend met de score bij de vorige bevraging wordt hier een significante daling
vastgesteld in score (=LINK-score). Ondernemingen doen het dus slechter dan in 2015 als het
gaat over zorg en begeleiding bij mentaal welbevinden.
Net zoals bij het algemene beleid kon vastgesteld worden, zien we hier dat de quartaire sector
hogere scores laat optekenen dan de sector bouw en handel en horeca. De hogere mentale
(problematische) belasting in deze sector, kan er mogelijks voor zorgen dat ondernemingen
meer werk maken van begeleidingstrajecten om werknemers te ondersteunen bij problemen.36
Ook het taboe rond begeleidingstrajecten, dat mogelijks minder groot is in de quartaire sector,
kan hier een mogelijke verklaring zijn.

Ook ondernemingen met minder dan 50 werknemers scoren significant minder goed op deze
strategie dan grotere ondernemingen, zoals ook reeds vastgesteld kon worden bij de globale
score wat betreft mentaal welbevinden. Dezelfde oorzaken, nl. het ontbreken van een
preventiestructuur zoals een comité PBW of een minder uitgewerkt welzijnsbeleid kunnen hier
een verklaring voor zijn.

Bourdeaud’hui R, Janssens F en Vanderhaeghe S. 2019. Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019. Stichting
Innovatie & Arbeid. Brussel: sn, 2019. p. 71.
36
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Qua personeelsstatuut worden geen significante verschillen tussen de ondernemingen
vastgesteld.
Kijken we verder naar de mogelijkheden die voorzien worden door de onderneming om
professionele counseling of psychologische ondersteuning te krijgen, dan moeten we
vaststellen dat er in 1 op 3 ondernemingen doorverwezen wordt naar externe hulp, gratis voor
de werknemer. Daarnaast kan ook beroep gedaan worden op ondersteuning bij werkgever of
leidinggevende (28%), of op een interne hulpverlener (13%). In 1 op 3 ondernemingen echter,
is het niet mogelijk enige vorm van hulp of ondersteuning te krijgen.
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VRAAGSTELLING: HEEFT HET PERSONEEL DE MOGELIJKHEID OM VIA DE ONDERNEMING PROFESSIONELE
COUNSELING OF PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING TE VERKRIJGEN ? (MEERDERE ANTWOORDEN ZIJN MOGELIJK )
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.)

Antwoord
Ja, bij de werkgever of leidinggevenden (directie,

Totaal

% van antwoorden

%

196

28

92

13

236

34

29

4

60

8

Neen

218

31

Ik weet het niet.

48

7

kaderleden)
Ja, bij een interne hulpverlener (bv. een
arbeidsarts, een arbeidsverpleegkundige,
vertrouwenspersoon of een medewerker sociale
dienst)
Ja, er wordt doorverwezen naar een externe
hulpverlener, gratis voor de werknemer (bv.
arbeidsarts, externe preventieadviseur
psychosociale aspecten).
Ja, er wordt doorwezen naar een externe
hulpverlener, met gedeeltelijke financiële
tegemoetkoming voor de werknemer (bv.
psycholoog).
Ja, er wordt doorverwezen naar een externe
hulpverlener, volledig voor rekening van de
werknemer (bv. psycholoog).

Totaal aantal respondenten: 700

0% 20% 40% 60%

80%
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10.3

Conclusies en aanbevelingen

Net zoals bij de vorige thema’s wordt ook bij het thema mentaal welbevinden dieper ingegaan
op de componenten die een kwalitatief beleid rond mentaal welbevinden op het werk
kenmerken. Een beleid rond mentaal welbevinden bestaat eveneens uit vier belangrijke
strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding.
Deze componenten zijn afhankelijk van een aantal parameters die bevraagd werden en
resulteerde vervolgens per component in een score. Op die manier zien we hoe bedrijven en
organisaties invulling geven aan een beleid rond mentaal welbevinden. Deze scores werden dan
samengeteld en resulteerden in een totaalscore. Deze totaalscore geeft een beeld van het
gevoerde beleid rond mentaal welbevinden binnen bedrijven.
Voor het gevoerde beleid rond mentaal welbevinden scoren bedrijven gemiddeld 29,19 op 100.
In vergelijking met de bevraging van 2015 zien we op dit vlak een achteruitgang. Nochtans is
de nood hoger, met meer werknemers met problematische stress, depressies, burn-out en
uitval tot gevolg.37 Bedrijven kunnen de komende jaren nog sterk vooruitgaan op vlak van beleid
rond mentaal welbevinden. Ervaringen in andere settings, zoals onderwijs & lokale besturen,
tonen aan dat extra inspanningen tot erg positieve resultaten kan leiden.
In welke mate ondernemingen inzetten op een beleid rond mentaal welbevinden, blijkt ook af
te hangen van de bedrijfskenmerken. Ook op dit thema scoort de quartaire sector hoger dan
bouw en handel- en horecasector. De hogere ‘mentale’ werkbelasting en bijgevolg andere
noden in de quartaire sector zouden dat verschil mogelijks kunnen verklaren. Daarnaast is de
organisatie van het werk in bouw en handel- en horecasector minder flexibel met minder
mogelijkheid tot jobcrafting. Tot slot is het taboe om over mentaal welbevinden te praten
mogelijks kleiner in de quartaire sector, wat ertoe kan leiden dat het thema makkelijker aan
bod komt en op die manier het beleid sterker uitgewerkt kan worden. Kleinere organisaties (<
50 werknemers) scoren minder goed dan grotere. De afwezigheid van een CPBW, en bijgevolg
minder

sterk

welzijnsbeleid,

kan

hier

opnieuw

een

verklaring

zijn.

Zeker

omdat

risicobeheersing op vlak van psychosociale belasting nauw aan sluit bij een beleid rond mentaal
welbevinden.
Op vlak van educatie zien we geen verschil tegenover 2015. De meeste informatie wordt nu op
een informele manier verspreid. 1 op 3 ondernemingen geven zelfs geen enkel informatie aan
hun medewerkers op vlak van mentaal welbevinden. Dit zorgt ervoor dat er nog heel wat
groeimarge is. Het individueel verhogen van kennis en vaardigheden van werknemers moet hen
toelaten om zelf initiatief te nemen om hun mentaal welbevinden op peil te houden. Dit zal het

37

Bourdeaud’hui R, Janssens F en Vanderhaeghe S. 2019. Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019. Stichting

Innovatie & Arbeid. Brussel: sn, 2019. p. 71.
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werkvermogen en de inzetbaarheid van de werknemer alleen maar ten goede komen, waar de
werkgever uiteraard ook de vruchten van plukt.
Om dergelijk proces op gang te brengen, zowel formeel als informeel, is het van belang dat (1)
er een goed begrip komt van wat mentaal welbevinden is en hoe dit te versterken – in het
bijzonder bij het (midden- en hoger management en (2) mentaal welbevinden als
gezondheidsthema op de agenda gebracht wordt in elk bedrijf, hoe groot of klein ook, en in
welke sector dan ook. Het belangt ieder aan, maar blijft vaker onderbelicht. Bovendien is
mentaal welbevinden gerelateerd aan een ‘positieve geestelijke gezondheid’ (vitaliteit,
creativiteit, ‘flow’, positieve energie vinden in een job, werkgeluk). Om deze zaken te
bevorderen is er meer nodig dan louter het voorkomen van psychische problemen en klachten,
bijvoorbeeld door stress-management. Talentontwikkeling of jobcrafting kunnen hier
bijvoorbeeld overwogen worden. Daarnaast moet verder worden ingezet op het wegwerken van
het taboe rond ‘mentaal (on)welbevinden en psychische problemen’, bijvoorbeeld aan de hand
van communicatiecampagnes en gerichte sensibiliserende acties op maat van verschillende
sectoren.
Daarnaast is het van belang om het beleid rond mentaal welbevinden niet te reduceren tot
‘educatie of sensibilisering’. Ook mag de focus (c.q. de verantwoordelijkheid om tot meer
welbevinden te komen) niet uitsluitend gericht zijn op het individu. Het is daarom belangrijk
dat bedrijven blijven inzetten op omgevingsinterventies. In vergelijking met 2015 is hier reeds
vooruitgang geboekt, maar dit kan zeker nog versterkt worden. Structurele maatregelen
kunnen ervoor zorgen dat de werkomgeving een plek is waar werknemers zich goed in hun vel
voelen, of waar ze trots kunnen zijn op hun werk. Bijvoorbeeld omdat ze het gevoel hebben bij
te dragen aan de producten die door het bedrijf vervaardigd worden of om deel uit te maken
van de dienstverlening die een onderneming biedt. Maar ook de kans die werknemers krijgen
om te groeien in hun job (opleiding en training), het inzetten op collegialiteit (door bijvoorbeeld
duidelijke taakprofielen, of inzetten op een positieve feedbackcultuur) het voorzien van een
goede werk-privé-balans, enzovoort zorgen voor een omgeving waarin het welbevinden van
werknemers versterkt kan worden. Tot slot dienen deze maatregelen extra kracht bijgezet te
worden door een positieve sociale norm die werknemers in staat stelt, motiveert en vertrouwen
geeft om van deze structurele maatregelen gebruik te maken.
Hoewel Vlaamse ondernemingen de afgelopen jaren in toenemende mate hebben ingezet op
omgevingsinterventies, is er sprake van een duidelijke kloof tussen sectoren (met name:
quartaire sector vs. bouwsector en handel- en horecasector). Bijkomend onderzoek zal nodig
zijn om deze kloof te verklaren, alsook is er nood aan een beter begrip van haalbare, effectieve
omgevingsinterventies in de minder goed scorende sectoren.
Mogelijke inspanningen van ondernemingen inzake mentaal welbevinden zouden verder
kunnen worden bekrachtigd via afspraken en regels. We merken lage scores op deze strategie
en stellen vast dat slechts de helft van de ondernemingen het beleid rond mentaal welbevinden
op het werk opneemt in een (schriftelijk) reglement. Dat is een gemiste kans voor de continuïteit
van een sterk beleid inzake ‘mentaal welbevinden’.
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Het feit dat 1 op 3 bedrijven zijn/haar werknemers geen zorg & begeleiding aanbiedt wanneer
zich klachten of problemen stellen op vlak van de geestelijke gezondheid (ook geen
doorverwijzing naar externe hulp) is zorgwekkend en moet een aandachtspunt zijn voor
komende jaren. Uitgangspunt hierbij is het streven naar een nieuw soort ‘normaal’ waarbij een
verminderd mentaal welbevinden zonder consequenties kan worden besproken binnen de
werkomgeving. Immers, mentaal onwelbevinden is voor een aantal mensen geassocieerd met
psychopathologie (psychische klachten of stoornissen). Het bespreekbaar maken van mentaal
onwelbevinden verlaagt daardoor ook de drempel om klachten en problemen te bespreken en
hier gepaste doorverwijzing te voorzien.
Het is duidelijk dat er nog heel wat evolutie nodig is inzake mentaal welbevinden, zeker in de
sectoren die voor andere thema’s ook al achterop hinken, waaronder handel en horeca en bouw
en kleinere

ondernemingen.

Een bundeling van krachten tussen de

verschillenden

departementen én Vlaamse sociale partners zou een eerste stap zijn, met daaropvolgend
concrete acties om bedrijven aan te zetten werk te maken van een sterk beleid rond mentaal
welbevinden en op die manier erger te voorkomen. Waar nu misschien eerder gefocust wordt
op de beheersing van klachten, risico’s, ziekte en re-integratie is het belangrijk om ook
aandacht te hebben voor gezonde medewerkers. Dat betekent dat er niet alleen moet worden
gezocht naar oplossingen voor de meest prangende problemen (stress beheersen, burn-out
terugdringen …), maar ook moet worden ingezet op de versterking van mogelijkheden en
krachten.38 Ook hier wordt gepleit voor een geïntegreerd beleid.

38

https://www.gezondleven.be/settings/gezond-werken/mentaal-welbevinden-en-veerkracht-op-

het-werk/waarom-een-beleid-rond-mentaal-welbevinden-en-veerkracht-op-het-werk
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11.

Globaal overzicht conclusies
Globale score
(op 100)

Educatie

Omgevings-

Afspraken en

Zorg en

interventies

regels

begeleiding

Drugbeleid

45,18 (+)

⋄⋄ (0)

⋄⋄⋄⋄ (nvt)

⋄⋄⋄ (+)

⋄ (+)

Alcoholbeleid

43,39 (+)

⋄⋄ (0)

⋄⋄⋄⋄ (nvt)

⋄⋄⋄ (+)

⋄ (+)

Rookbeleid

34,13 (+)

⋄⋄⋄ (+)

⋄⋄⋄⋄ (nvt)

⋄⋄ (+)

⋄ (+)

Voedingsbeleid

34,52 (+)

⋄⋄ (0)

⋄⋄⋄ (+)

⋄⋄⋄⋄ (+)

⋄ (nvt)

29,19 (-)

⋄⋄⋄ (0)

⋄⋄⋄⋄ (+)

⋄ (0)

⋄⋄ (-)

24,03 (+)

⋄⋄⋄ (0)

⋄⋄⋄⋄ (+)

⋄⋄ (+)

⋄ (nvt)

23,70 (+)

⋄⋄⋄ (0)

⋄⋄⋄⋄ (+)

⋄⋄ (+)

⋄ (nvt)

Globale score

Evidence-

Beleidsmatig

Deskundig-

(op 100)

based werken

werken

heid

20,67 (+)

⋄⋄ (0)

⋄⋄⋄⋄ (-)

⋄ (0)

Beleid rond
mentaal
welbevinden
Beleid rond lang
stilzitten

Bewegingsbeleid

Gezondheidsbeleid

Betrokkenheid

⋄⋄⋄ (+)

Legende:
Schaal van ⋄⋄⋄⋄ (sterkst scorende component) naar ⋄ (slechtst scorende component)
(+): significante
stijging tov. 2015

(-): significante
achteruitgang tov.
2015

(0): geen significant

(nvt): niet van

verschil tov. 2015

toepassing
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12.

Bijlagen

12.1

Bijlage 1: Samenstelling van de warme maaltijden

HOE VAAK WORDEN IN DE WARME MAALTIJDEN DE VOLGENDE VOEDINGSMIDDELEN AANGEBODEN?
•

Aardappelen en puree van aardappelen

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

1 Nooit

19

16

2 Eén keer per week of minder

18

15

45

37

4 Elke dag

19

16

- Ik weet het niet.

20

17

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke
dag

Totaal aantal respondenten: 120

•

0% 20% 40% 60%

80%

Rijst, pasta, couscous

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

1 Nooit

10

8

2 Eén keer per week of minder

32

27

34

28

4 Elke dag

25

20

- Ik weet het niet.

20

17

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke
dag

Totaal aantal respondenten: 120

0% 20% 40% 60%
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•

Gefrituurde aardappelproducten (frieten, kroketten,…)

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

1 Nooit

37

31

2 Eén keer per week of minder

30

25

20

17

4 Elke dag

15

13

- Ik weet het niet.

18

15

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke
dag

Totaal aantal respondenten: 120

•

0% 20% 40% 60%

80%

Vis (vet of mager)

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

1 Nooit

21

17

2 Eén keer per week of minder

39

32

26

22

4 Elke dag

14

12

- Ik weet het niet.

20

17

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke
dag

Totaal aantal respondenten: 120

•

0% 20% 40% 60%

80%

Rood vlees (bv. biefstuk, varkenslapje)

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

1 Nooit

24

20

2 Eén keer per week of minder

31

25

35

29

4 Elke dag

10

8

- Ik weet het niet.

20

16

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke
dag

Totaal aantal respondenten: 120

0% 20% 40% 60%
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•

Wit vlees (gevogelte zoals kip, kalkoen)

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

1 Nooit

14

12

2 Eén keer per week of minder

25

21

44

37

4 Elke dag

15

13

- Ik weet het niet.

22

18

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke
dag

Totaal aantal respondenten: 120

•

0% 20% 40% 60%

80%

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

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

1 Nooit

45

38

2 Eén keer per week of minder

15

21

23

19

4 Elke dag

14

12

- Ik weet het niet.

23

19

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke
dag

Totaal aantal respondenten: 120

•

0% 20% 40% 60%

80%

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

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

1 Nooit

13

11

2 Eén keer per week of minder

19

16

28

23

4 Elke dag

39

32

- Ik weet het niet.

21

18

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke
dag

Totaal aantal respondenten: 120
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•

Vers fruit als dessert

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.)

Antwoord

Totaal

% van antwoorden

%

1 Nooit

30

25

2 Eén keer per week of minder

13

11

21

17

4 Elke dag

35

29

- Ik weet het niet.

22

18

3 Meer dan één keer per week, maar niet elke
dag

Totaal aantal respondenten: 120
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12.2

Bijlage 2: prijsbeleid voeding

WELKE INITIATIEVEN NEEMT UW ONDERNEMING OM GEZONDE VOEDING BIJ HET PERSONEEL TE STIMULEREN?
•

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

Totaal

% van antwoorden

%

1 Ja

30

4

2 Neen

242

29

- NVT

550

67

Totaal aantal respondenten: 822

•
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80%

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

Totaal

% van antwoorden

%

1 Ja

167

20

2 Neen

187

23

- NVT

468

57

Totaal aantal respondenten: 822

•
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80%

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

Totaal

% van antwoorden

%

1 Ja

67

8

2 Neen

220

27

- NVT

535

65

Totaal aantal respondenten: 822
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•

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

Totaal

% van antwoorden

%

1 Ja

42

5

2 Neen

214

26

- NVT

566

69

Totaal aantal respondenten: 822
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