
Geheel 
mee eens                                          

Geheel 
mee oneens                                           

5 4 3 2 1

1 De gereedschappen die ik gebruik zijn geschikt, veilig 
en toereikend. Met deze gereedschappen kan ik zonder 
ongemakken mijn werk uitvoeren.

2 Mijn werkomgeving en de aan- en afvoerroutes zijn in 
goede staat en ruim bemeten.

3 Ik hoef buiten bij slecht weer niet over gladde (niet-
gestrooide) paden te lopen.

4 De luchtverversing en de temperatuur in mijn 
werkomgeving zijn toereikend en er is geen tocht.

5 Mijn gezondheid wordt niet in gevaar gebracht door 
luchtverontreiniging of chemische of biologische 
factoren (stof, rook, schimmels, bacteriën, virussen, 
reinigings- en oplosmiddelen enzovoort).
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Met deze vragenlijst van de Arbeidsinspectie hopen we een algemeen beeld te krijgen van uw 
opvattingen over uw werkomstandigheden. De enquête is geheel vertrouwelijk en uw werkgever 
krijgt geen inzage in individuele antwoorden. 

Zet een kruisje in de kolom die het best uw mening weergeeft. 

Zie ommezijde!
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6 Het werk wordt op ergonomische wijze uitgevoerd en is 
fysiek goed te doen. De werkhoudingen en bewegingen 
zijn comfortabel en gevarieerd. Ik ben tevreden over de 
ergonomische aspecten van mijn werk.

7 Ik hoef niet vaak in moeilijke en oncomfortabele 
houdingen te werken.

8 Ik hoef niet vaak zware voorwerpen op te tillen of te 
verplaatsen zonder mechanische hulpmiddelen.  

9 Ik hoef niet vaak repetitieve, eenzijdige 
handbewegingen te maken tijdens mijn werk (afgezien 
van werk met de computer).

Belasting van het skelet- en spierstelsel

 



 

Hartelijk voor dank uw medewerking!

Geheel 
mee eens                                          

Geheel 
mee oneens                                           

5 4 3 2 1

10 Mijn werkzaamheden worden niet verstoord of 
onderbroken en er zijn geen lange wachttijden.

11 Meestal heb ik genoeg tijd om mijn werk naar behoren 
en veilig te verrichten.

12 Ik hoef niet al te vaak tot aan de grenzen van mijn 
capaciteiten te functioneren.

13 Ik heb voldoende instructie en training gekregen om 
al mijn taken te verrichten, ook bij verstoringen en in 
risicosituaties.

14 Op mijn werkplek wordt voldoende gesproken over 
taken, doelstellingen en de manier om deze te 
bereiken.

15 Ik krijg alle benodigde hulp en ondersteuning van mijn 
supervisor.

16 Er wordt rekening gehouden met mijn mening over 
mijn werk en eventuele veranderingen.

17 Mijn veiligheid en gezondheid worden niet in gevaar 
gebracht door (dreiging met) geweld op het werk.

18 Op mijn afdeling is momenteel niemand het slachtoffer 
van pesten. (Pesten is een aanhoudende incorrecte 
behandeling van iemand die de gezondheid van deze 
persoon in gevaar brengt.)

Psychosociale werkbelasting


