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Toelichting bij schriftelijke bevraging 

Hoe de vragenlijst invullen? 
Het invullen van deze vragenlijst is vrij eenvoudig en neemt slechts 15 minuten van uw tijd in beslag. Instructies die bedoeld zijn om u te 

helpen deze vragenlijst in te vullen, zijn schuin gedrukt.  

Bij de meeste vragen dient u het cijfer te omcirkelen bij het antwoord van uw keuze. Tenzij anders aangegeven, kan u slechts één 

antwoord geven.  

Indien u een bepaalde vraag kan overslaan, wordt dit aangeduid met ‘ ga naar vraag xx’ na het antwoord van uw keuze. 

We zijn geïnteresseerd in uw persoonlijke mening en de situatie in uw organisatie. Er bestaan dus geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden. 

Probeer daarom alle vragen te beantwoorden (tenzij anders aangegeven in de instructies).  

Indien u twijfelt over het juiste antwoord op de vraag, vul dan het antwoord in dat het dichtst in de buurt komt van wat u denkt. 

Weet u het antwoord op een vraag niet? Of is de vraag niet van toepassing op u? Dan hoeft u de vraag niet te beantwoorden. 

Indien u nog vragen hebt 
Indien u nog vragen heeft over de inhoud van het onderzoek of over de vragenlijst, kan u contact opnemen met Lise Szekér, 

wetenschappelijk medewerker bij HIVA-KU Leuven, op het telefoonnummer 016/32 04 51 (tijdens de kantooruren) of via e-mail 

alimento@kuleuven.be. 

Hoe de vragenlijst terugzenden? 
Gelieve de ingevulde vragenlijst binnen de 8 dagen terug te sturen door gebruik te maken van bijgevoegde omslag. Dit is gratis! U hoeft 

geen postzegel te kleven of adres te noteren. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  

Anonimiteit en vertrouwelijkheid  
De vragenlijst die u zal invullen past in een onderzoek van HIVA-KU Leuven in samenwerking met vzw Alimento waarbij het doel is een 

zicht te krijgen op hoe het werk in de voedingsindustrie de jongste jaren veranderd is, en wat dit betekent voor de werknemers. 

De verzameling en de verwerking van uw antwoorden en persoonlijk identificeerbare gegevens gebeurt door HIVA - Onderzoeksinstituut 

voor Arbeid en Samenleving, een onderzoeksinstelling verbonden aan de KU Leuven met als maatschappelijke zetel Oude Markt 13, 

3000 Leuven. Dit extern en neutraal onderzoeksinstituut verzekert een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens en antwoorden. De 

onderzoekers van HIVA-KU Leuven zijn gebonden aan een deontologische code die hen ertoe verbindt individuele antwoorden en 

resultaten niet vrij te geven. Uw antwoorden worden niet doorgegeven aan uw werkgever of derden, maar enkel geanonimiseerd 

samengevat in de vorm van o.a. een onderzoeksrapport. 

Door deze vragenlijst in te vullen geeft u aan HIVA-KU Leuven de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken in het kader van 

dit onderzoek. De afname en verwerking van de gegevens gebeuren overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG of GDPR) en het privacybeleid KU Leuven. 

De verzamelde gegevens worden geregistreerd in één of meerdere bestanden. De KU Leuven is houder van deze bestanden. U kan 

steeds inzage vragen van deze data. Indien blijkt dat persoonlijk identificeerbare gegevens onjuist, onvolledig of niet (meer) relevant zijn, 

kan u om correctie of de verwijdering ervan vragen per e-mail aan de contactpersoon opgegeven voor deze bevraging. 

 

alimento@kuleuven.be
https://admin.kuleuven.be/privacy/index
https://admin.kuleuven.be/privacy/index
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GEGEVENS OVER UZELF 
 

  Wat is uw geslacht? Omcirkel het juiste antwoord. 
 

1. Man 

2. Vrouw 

3. X 

 

  Hoe oud bent u? Vul in. 
 

 ..............................  jaar 

 

  Hoe lang werkt u al bij uw huidige werkgever? Omcirkel het juiste antwoord. 
 

1. Minder dan 1 jaar 

2. Meer dan 1 jaar maar minder dan 5 jaar 

3. Meer dan 5 jaar 

 

  Wat is uw hoogst behaalde diploma? Omcirkel het juiste antwoord. 
 

1. Geen 

2. Lagere school 

3. Lager middelbaar (eerste graad) 

4. Middelbaar 

5. Hoger onderwijs of universiteit 

 

GEGEVENS OVER UW WERK 
 

  Welke omschrijving past het best bij uw huidige functie? Omcirkel het juiste antwoord. 
 

1. Arbeid(st)er  

2. Bediende 

3. Kaderlid 

4. Directie 

 

  Geeft u leiding aan collega’s? Omcirkel het juiste antwoord. 
 

1. Ja   ga naar vraag 7 

2. Neen   ga naar vraag 8 

 

  Aan hoeveel collega’s geeft u leiding? Vul in. 
 

Aan  .......................  personen 

 

  Wat voor contract heeft u? Omcirkel het juiste antwoord. 
 

1. Vast contract (onbepaalde duur) 

2. Tijdelijk contract (bepaalde duur) 

3. Interim- of uitzendcontract 

4. Leercontract of opleiding 

5. Geen contract 

6. Ander, nl. ................................................................................................................................................................. 

 

  Wat zijn uw werktijden? Omcirkel het juiste antwoord. 
 

1. Vaste dagdienst 

2. Wisselende ploegen 

3. Vaste ploegen (bv. altijd vroeg, altijd nacht, altijd weekend) 
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RECENTE VERANDERINGEN 
 

  Zijn de laatste jaren de volgende zaken veranderd in uw bedrijf? Omcirkel per rij het juiste antwoord. 
 

 Niet 
veranderd 

Een beetje 
veranderd 

Sterk 
veranderd 

1. Vervanging van werk door machines 1 2 3 

2. Meer digitale bediening van machines 1 2 3 

3. Meer digitaal bijhouden van gegevens 1 2 3 

4. Uitbesteding van activiteiten naar onderaannemers (outsourcing) 1 2 3 

5. Verplaatsing van productie naar het buitenland 1 2 3 

6. Meer internationale klanten 1 2 3 

7. Registratie van de taken die u doet 1 2 3 

8. Meer kwaliteitscontrole 1 2 3 

9. Meer rekening houden met milieuvoorschriften 1 2 3 

10. Meer aandacht voor werkbaar werk 1 2 3 

 

  Zijn de laatste jaren volgende zaken veranderd in uw eigen job? Omcirkel per rij het juiste antwoord. 
 

 Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 
akkoord 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

1. Mijn werk is fysiek minder zwaar geworden. 1 2 3 4 5 

2. Ik werk nu meer met de computer of andere digitale toepassingen. 1 2 3 4 5 

3. We doen nu hetzelfde werk met minder mensen. 1 2 3 4 5 

4. Ik doe nu vaker onbetaalde overuren dan vroeger. 1 2 3 4 5 

5. Mijn werk is moeilijker dan vroeger. 1 2 3 4 5 

6. Ik moet vaker dan vroeger hulp vragen aan collega’s. 1 2 3 4 5 

 

  Het aantal werknemers in uw bedrijf is de laatste drie jaar ... Omcirkel het juiste antwoord. 
 

1. sterk gedaald 

2. licht gedaald 

3. gelijk gebleven 

4. licht toegenomen 

5. sterk toegenomen 

 

  Hoe is uw eigen job veranderd in de afgelopen jaren? Omcirkel per rij het juiste antwoord. 
 

 Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 
akkoord 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

1. Ik moet meer talen kennen. 1 2 3 4 5 

2. Ik moet vaker nieuwe dingen leren. 1 2 3 4 5 

3. Mijn leidinggevende biedt mij vaker de kans om met hem/haar te 
overleggen. 

1 2 3 4 5 

4. Ik moet harder werken. 1 2 3 4 5 

5. Ik heb meer contacten met mensen van buiten het bedrijf. 1 2 3 4 5 

6. Ik moet meer verschillende taken doen. 1 2 3 4 5 

7. Ik hang meer af van mijn collega’s om mijn eigen werk te doen. 1 2 3 4 5 
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KWALIFICATIEVEREISTEN 
 

  Op welke manier hebt u de laatste jaren nieuwe zaken geleerd? Omcirkel per rij het juiste antwoord. 
 

 Nooit Een enkele 
keer 

Soms Vaak Heel 
dikwijls 

1. Lessen gevolgd buiten de werkuren 1 2 3 4 5 

2. Zelfstudie buiten de werkuren 1 2 3 4 5 

3. Lessen gevolgd tijdens de werkuren 1 2 3 4 5 

4. Zelfstudie tijdens de werkuren 1 2 3 4 5 

5. Instructie door de installateur van een machine 1 2 3 4 5 

6. Geleerd van collega’s 1 2 3 4 5 

7. Geleerd van mijn leidinggevende 1 2 3 4 5 

8. Geleerd door het zelf te doen 1 2 3 4 5 

 

  Wat vond u van de laatste opleiding of training die uw werkgever organiseerde? Omcirkel per rij het juiste  

antwoord). 
 

 Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 
akkoord 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

1. De opleiding heeft mijn manier van werken verbeterd. 1 2 3 4 5 

2. De opleiding vergroot de kans dat ik hier kan blijven werken. 1 2 3 4 5 

3. De opleiding vergroot de kans dat ik ergens anders werk vind als 
ik hier zou ontslagen worden. 

1 2 3 4 5 

 

  Hoe kan uw bedrijf de opleidingen verbeteren? Omcirkel per rij het juiste antwoord. 
 

 Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 
akkoord 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

1. Meer opleidingen organiseren 1 2 3 4 5 

2. Opleidingen beter afstemmen op wat ik nodig heb 1 2 3 4 5 

3. Meer opleidingen in lesvorm 1 2 3 4 5 

4. Minder opleidingen en meer al doende leren 1 2 3 4 5 

5. Meer hulp van de leidinggevende om wat we geleerd hebben te 
gebruiken in het werk 

1 2 3 4 5 

 

WERKDRUK EN WERKBELEVING 
 

  Hoe ziet uw werk er uit? Omcirkel per rij het juiste antwoord. 
 

 Nooit Meestal 
niet 

Soms wel, 
soms niet 

Meestal 
wel 

Altijd 

1. Ik moet werken aan zeer hoog tempo. 1 2 3 4 5 

2. Ik moet werken met strikte deadlines. 1 2 3 4 5 

3. Ik moet zware lasten heffen of verplaatsen. 1 2 3 4 5 

4. Ik maak altijd dezelfde bewegingen met handen of armen. 1 2 3 4 5 

5. Ik kan mijn collega’s om hulp vragen als dat nodig is. 1 2 3 4 5 

 



 

- 6 - 

  Hoe voelt u zich in uw werk? Omcirkel per rij het juiste antwoord. 
 

 Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 
akkoord 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

1. Ik moet in mijn werk voortdurend mijn gedachten erbij houden. 1 2 3 4 5 

2. Ik kan zelf beslissen hoe ik het werk doe. 1 2 3 4 5 

3. Ik kan zelf het werktempo regelen. 1 2 3 4 5 

4. Een collega neemt het werk van mij over als ik het niet gedaan 
krijg. 

1 2 3 4 5 

5. Ik ben er zeker van dat ik mijn werk ook in de toekomst zal 
aankunnen. 

1 2 3 4 5 

6. Ik krijg steun van mijn leidinggevende. 1 2 3 4 5 

7. Ik voel me aan het einde van de werkdag uitgeput. 1 2 3 4 5 

8. Ik ben er zeker van dat ik mijn huidig werk zal kunnen behouden. 1 2 3 4 5 

9. Ik denk er wel eens over om ander werk te zoeken. 1 2 3 4 5 

10. Als ik iets niet weet, kan ik het altijd aan een collega of leiding-
gevende vragen. 

1 2 3 4 5 

 

  Hoe vaak bent u het laatste half jaar in ziekteverlof geweest (zwangerschap buiten beschouwing gelaten)? 
 

1. Nul dagen 

2. Minder dan 1 week 

3. Minder dan 1 maand, maar meer dan 1 week 

4. Tussen 1 en 3 maanden 

5. Meer dan 3 maanden 

 

  Gebeurt het dat u er andere taken moet bijnemen omdat ... Omcirkel per rij het juiste antwoord. 
 

 Nooit Een enkele 
keer 

Soms Vaak Heel 
dikwijls 

1. een collega ziek valt? 1 2 3 4 5 

2. een collega het bedrijf verlaat? 1 2 3 4 5 

3. er een deel van de productie verhuist naar een andere site? 1 2 3 4 5 

4. er een herstructurering plaatsgevonden heeft? 1 2 3 4 5 

 

  Wat vindt u van de volgende uitspraken? Omcirkel per rij het juiste antwoord. 
 

 Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 
akkoord 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

1. Het personeel krijgt open en eerlijke informatie over veranderingen 
op het werk. 

1 2 3 4 5 

2. Waar ik werk is de relatie tussen de werkgever en de werknemers 
goed. 

1 2 3 4 5 

3. Mijn werk laat mij toe te tonen wat ik in mij heb. 1 2 3 4 5 

4. De werkgever kondigt veranderingen op het werk altijd op tijd aan. 1 2 3 4 5 

5. Beslissingen worden vaak boven ons hoofd genomen. 1 2 3 4 5 

6. Ik kan mijn werk prima combineren met mijn privéleven. 1 2 3 4 5 

7. Bij ons betrekt de directie de werknemers bij beslissingen die voor 

de werknemers belangrijk zijn. 
1 2 3 4 5 

8. Op mijn werk heb ik de mogelijkheid sociale contacten uit te 
bouwen met collega’s. 

1 2 3 4 5 

9. De laatste vijf jaar hebben opvallend veel werknemers het bedrijf 
verlaten. 

1 2 3 4 5 

10. Het bedrijf vraagt de mening van de werknemers bij het invoeren 
van nieuwe technologie. 

1 2 3 4 5 
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THUISWERK 

Vragen 22 en 23 zijn enkel voor ‘bedienden’, ‘kaderleden’ en ‘directie’. 

‘Arbeiders’   ga naar vraag 24 
 

  Heeft u het afgelopen jaar thuis gewerkt? Met andere woorden: heeft u aan telewerk gedaan?  
 

1. Neen, nooit   ga naar vraag 24 

2. Slechts uitzonderlijk   ga naar vraag 24 

3. Regelmatig, deeltijds   ga naar vraag 23 

4. Regelmatig, voltijds   ga naar vraag 23 

5. (Bijna) altijd   ga naar vraag 23 

 

  Wat vindt u van de volgende uitspraken? Omcirkel per rij het juiste antwoord. 
 

 Helemaal 
niet 

akkoord 

Niet 
akkoord 

Deels 
akkoord, 
deels niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

1. Bij thuiswerk heb ik tussendoor tijd om kleine huishoudelijke taken 
te doen. 

1 2 3 4 5 

2. Bij thuiswerk kan ik het werk moeilijk afsluiten. 1 2 3 4 5 

3. Ik ben productiever als ik thuis werk. 1 2 3 4 5 

4. Thuis word ik vaak gestoord tijdens het werk. 1 2 3 4 5 

5. Ik mis thuis het contact met mijn collega’s. 1 2 3 4 5 

6. Bij thuiswerk vind ik het moeilijk om werk en privé in evenwicht te 
houden. 

1 2 3 4 5 

6. Ik heb het gevoel dat thuis mijn werkplek goed ingericht is. 1 2 3 4 5 

8. Door thuis te werken voel ik me minder betrokken bij het bedrijf. 1 2 3 4 5 

9. Thuis mis ik de ondersteuning die nodig is om mijn werk goed te 
doen. 

1 2 3 4 5 

 

  Als u nog opmerkingen heeft, kan u die hier kwijt. 
 

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

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

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

 
 
 

Bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek! 

 


