
 
OVERZICHT STELLINGEN VOLANDIS QUICKSCAN 

Versie: 9/12/19 

 

 ONDERWERP WERKGEVER WERKNEMER 

 WERK VEILIG 

1. Gezondheid Mijn medewerkers voelen zich fit en gezond. Ik voel me fit. 

2. Lichamelijke belasting Mijn medewerkers ondervinden geen lichamelijke klachten door het werk. Ik heb geen lichamelijke klachten door het werk. 

3. Mentale belasting Mijn medewerkers ondervinden geen mentale klachten door het werk. Ik heb geen mentale klachten (zoals 
oververmoeidheid en stress) door het werk. 

4. Vermoeidheid & herstel Mijn medewerkers beginnen elke werkdag met veel energie. Ik kan er elke dag vol tegenaan. 

5. Veiligheid Mijn medewerkers werken onder alle omstandigheden veilig. Ik werk altijd volgens de veiligheidsregels. 

6. Gevaarlijke stoffen Mijn medewerkers werken veilig met gevaarlijke stoffen. Ik werk veilig met gevaarlijke stoffen. 

7. Leefstijl Mijn medewerkers hebben een gezonde leefstijl (voldoende 
beweging/sport, gezonde voeding, niet roken, gematigd alcoholgebruik). 

Ik heb een gezonde leefstijl (voldoende 
beweging/sport, gezonde voeding, niet roken, 
gematigd alcoholgebruik). 

 HOUD PLEZIER 

8. Werkdruk Mijn medewerkers kunnen de hoeveelheid werk goed aan. Ik kan de hoeveelheid werk goed aan. 

9. Samenwerken Mijn medewerkers werken goed samen. Ik werk goed samen met andere collega’s. 

10. Werk-privé balans Ik vind de privésituatie van mijn medewerkers belangrijk.  Bij ons bedrijf is ook mijn privésituatie belangrijk.  

11. Functie-inhoud Mijn medewerkers hebben voldoende uitdaging in het werk. Mijn werk is uitdagend genoeg. 

12. Werkplezier Mijn medewerkers hebben zichtbaar plezier in het werk. Ik heb plezier in mijn werk. 

13. Rol leidinggevende Mijn medewerkers kunnen bij hun leidinggevende terecht voor hulp. Ik kan altijd bij mijn leidinggevende aankloppen als 
ik hulp nodig heb. 

14. Waardering Binnen ons bedrijf spreken we waardering uit naar elkaar. Ik voel me gewaardeerd binnen ons bedrijf. 

15. Motivatie Mijn medewerkers zijn gemotiveerd. Ik ben gemotiveerd in mijn werk. 

 KIJK VOORUIT 

16. Risico op uitval Uitval van personeel komt zelden voor binnen ons bedrijf. Ik meld me zelden ziek. 

17. Arbeidsvoorwaarden Mijn medewerkers zijn tevreden met de arbeidsvoorwaarden. Ik ben tevreden met de arbeidsvoorwaarden (bijv. 
arbeidsduur, salaris, vakantiedagen, pensioen). 

18. Arbeidsmarkt Mijn personeelsbestand ziet er over een jaar nog precies hetzelfde uit. Over 1 jaar werk ik nog steeds bij dit bedrijf. 

19. Omgaan met verandering Mijn medewerkers gaan goed om met veranderingen op de werkvloer. Ik kan goed omgaan met veranderingen op de 
werkvloer. 

20. Opleiding & ontwikkeling Mijn medewerkers hebben voldoende mogelijkheden om zich te 
ontwikkelen (opleiding en loopbaan). 

Ik heb de mogelijkheid om me te ontwikkelen 
(opleiding en loopbaan). 

 


