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IS DE WERKDRUK OP JOUW 
WERKVLOER IN BALANS? 
DOE DE SCAN!

Je wil met cijfers aantonen hoe (on)werkbaar het werk is op jouw werkvloer? 
Contacteer jouw diversiteitsconsulent! 

Je hoort als delegee klachten van collega’s over rugpijn, grote tijdsdruk, zwaar 
ploegenwerk, stress, hitte, lawaai, onderwaardering of werkonzekerheid. Maar hoe 
vermijd je dat de werkgever alle vragen over werkbaarheid van tafel veegt? 

Onze oplossing: stel de werkomstandigheden objectief vast. Dat kan je door je 
eigen collega’s een vragenlijst te laten invullen. Met deze vaststellingen in de hand 
heb je sterke argumenten in het overleg met de werkgever.  

METEN IS WETEN! 

JA NEE

Klagen je collega’s over een te hoog werktempo?

Gebeuren er veel arbeidsongevallen?

Zijn er veel collega’s die het werk zwaar vinden 
(belastend, repetitief …)?

Klagen collega’s over stress op het werk?

Zijn er veel collega’s die al meer dan 2 maanden ziek zijn?

Zijn er collega’s met een burn-out?

Zijn er collega’s die vrezen hun job niet meer aan 
te kunnen tot aan hun pensioen?

Is er rekening gehouden met jullie voorstellen 
bij de opmaak van CAO 104?

Is er aandacht voor preventie?

Is er sociaal overleg over de werkdruk?



WE PAKKEN 
HET SAMEN AAN 

Zelf een goede vragenlijst opstellen is geen eenvoudige klus. Onze diversiteits-
consulenten ondersteunen je bij het opstellen van de vragenlijst, maar ook bij 
het formuleren van voorstellen voor het overleg met de werkgever.

1. We ondersteunen je om de werkdruk 
op jouw werkvloer te meten! 

Goed begonnen is half gewonnen. 
Plan daarom als eerste stap een ver-
gadering met je militanten en nodig je 
secretaris en diversiteitsconsulent uit. 
Wat moet je onderling afspreken? 

• Vraag je de werkgever om de 
vragen lijst te mogen verspreiden, of 
doe je dit zelf met de militantenkern?

• Als jullie dit doen samen met de 
werkgever, mag de werkgever dan 
de vragenlijst aanpassen?

• Hoe informeer je vooraf de werk-
vloer over de bedoeling én over het 
verloop van de bevraging?

• Bij wie kunnen de collega’s terecht 
met vragen?

• Wordt de enquête op papier of 
 digitaal verspreid? 

• Kan de enquête tijdens de werktijd 
ingevuld worden, of niet?

• Tegen welke datum wil je de 
resultaten?

• Wat gaat de syndicale delegatie 
doen met de resultaten?

• Hoe informeer je de werkvloer over 
de resultaten?

2. Met de resultaten van deze meting 
kan je naar het sociaal overleg  

De ingevulde vragenlijsten worden 
verwerkt in een overzichtelijk rap-
port. Het rapport geeft een score op 
alle vragen. Zo komen we tot een 
duidelijke analyse, met wat er goed 
loopt én met pijnpunten. Uit de resul-
taten leid je af welke problemen er 
precies zijn en waar de problemen 
zich stellen.

Dit is de basis om te beslissen rond 
welke punten jij en je collega’s echt 
verandering willen. Op basis van 
deze punten formuleren we samen 
voorstellen om het werk werkbaar-
der te maken. Deze voorstellen kan 
je dan op de agenda van het sociaal 
overleg zetten! 



ONZE DIVERSITEITS
CONSULENTEN
STAAN ALTIJD VOOR JE KLAAR 

Onze diversiteitsconsulenten staan klaar om je te ondersteunen  
om je werkvloer in balans te brengen. 

ABVV-regio Antwerpen
03 220 67 13
diversiteit.antwerpen@abvv.be

ABVV Limburg
011 28 71 52
diversiteit.limburg@abvv.be

ABVV Mechelen+Kempen
015 29 90 64
diversiteit.mechelenkempen@abvv.be

ABVV Oost-Vlaanderen
03 760 04 35
diversiteit.oostvlaanderen@abvv.be

ABVV Vlaams-Brabant
016 27 04 92
diversiteit.vlaamsbrabant@abvv.be

ABVV West-Vlaanderen
056 24 05 58
diversiteit.westvlaanderen@abvv.be

Vlaams ABVV diversiteitswerking
02 506 86 72 
diversiteit@vlaamsabvv.be 

Bestel ook onze andere publicaties

Wil je ook een affiche, badge of sticker voor op jouw werkvloer?
Of wil je een folder voor je Franstalige collega’s?

Bestellen kan via de diversiteitsconsulent van jouw gewest, 
of via diversiteit@vlaamsabvv.be. 

ONZE FOLDERS (OOK IN HET FRANS):
• Is jouw werkvloer in balans?
• Is jullie onthaalbeleid in balans?
• Is jullie diversiteitsbeleid in balans? 
• Is jullie re-integratiebeleid in balans?

ONZE WEBSITE: 
scanjewerkvloer.be
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