
TOOLS,BROCHURES EN SCANS WERKBAAR WERK 

 
Checklist ‘Werkbaar werk in jouw onderneming?’ 

 

 

Deze checklist werd ontwikkeld in het kader van het project A-Label door de betrokken 

vakbonden en de Stichting Innovatie & Arbeid. De vragenlijst behandelt 

achtereenvolgens: werkstress, veiligheid en gezondheid, leermogelijkheden, combinatie 

werk-privé, en werk- en inkomenszekerheid. Deze checklist is een handig hulpmiddel om: 
 

 in vraag te stellen of jobs in de onderneming werkbaar zijn; 

 te discussiëren waar de werkbaar-werk-knelpunten precies zitten en hoe ze 

kunnen worden aangepakt; 

 inspiratie op te doen om ‘werkbaar werk’ concreet bespreekbaar te maken. 
 

DOWNLOADS: 
 

Naar de checklist 'werkbaar werk in jouw onderneming? 

 
 

http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-checklist-werkbaar-werk-in-jouw-onderneming.pdf
http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-checklist-werkbaar-werk-in-jouw-onderneming.pdf


Vragenlijst over werkbaarheid (VOW/QFT) 
 

Deze vragenlijst werd ontwikkeld in opdracht van de Federale Overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en wordt gebruikt en gepromoot door het 

ervaringsfonds. De VOW-QFT vragenlijst peilt naar hoe werknemers het evenwicht 

ervaren tussen hun eigen kenmerken en de eisen waarmee ze worden geconfronteerd. De 

vragenlijst behandelt achtereenvolgens: psychosociale factoren, fysieke 

arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid, werkcapaciteit en blijf-intentie. 

 

Het is een wetenschappelijk instrument om werkbaarheidsknelpunten in de onderneming 

op te sporen. De vragenlijst is in eerste instantie bedoeld voor mensen die professioneel 

bezig zijn met gezondheid op het werk. Het resultaat is een gedetailleerd rapport met 

concrete knelpunten dat als basis moet dienen voor maatregelen om de werkbaarheid te 

verbeteren. 

 

DOWNLOADS: 

 
Naar de vragenlijst over werkbaarheid (VOW/QFT) 

 
 

http://www.werk.belgie.be/VOW/


Vragenlijst over het werkvermogen 
 

Deze vragenlijst werd oorspronkelijk in Finland ontwikkeld maar wordt vandaag 

wereldwijd toegepast (WAI – Work Ability Index). De vragenlijst peilt naar de mate 

waarin een werknemer in staat is om zijn/haar huidige werk uit te (blijven) oefenen en 

stelt in vraag hoe dit ‘werkvermogen’ wordt beïnvloed door zowel fysieke en mentale 

capaciteiten van de betrokkene als door de specifieke arbeidssituatie waarin hij/zij 

zich bevindt. Het is een hulpmiddel om de inzetbaarheid van werknemers op langere 

termijn te voorspellen. 

De vertaling van de vragenlijst gebeurde in het kader van het project A-Label. Deze 

Nederlandstalige versie is niet wetenschappelijk gevalideerd. Gebruik ze dus enkel als 

inspiratiebron voor geschikte vragen binnen je verder onderzoek. 

 

Blik op Werk heeft voor de Benelux de exclusieve rechten voor de Workabilty index 

vragenlijst. Gevalideerd meten van werkvermogen is alleen mogelijk met een licentie 

van Blik op Werk. Voor meer informatie: 

https://www.blikopwerk.nl/dienstverlener/het-huis-van-werkvermogen/work-ability-

index 

 

 

DOWNLOADS: 

 

Vragenlijst hier te consulteren 

 
 

https://www.blikopwerk.nl/dienstverlener/het-huis-van-werkvermogen/work-ability-index
https://www.blikopwerk.nl/dienstverlener/het-huis-van-werkvermogen/work-ability-index
http://www.accg.be/nl/publicatie/vragenlijst-over-het-werkvermogen


 



Hoe werkbaar is jouw job? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan je jouw job zoals die nu is blijven volhouden? Wil je te weten komen in welke mate 

je ideale job afwijkt van je huidige job? Vul enkele eenvoudige vragen in en ontdek de 

vele tips over hoe jij je job werkbaarder kan maken! Deze gratis test duurt slechts 5 

minuten en geeft je meteen advies op maat. 

 

DOWNLOADS: 

 

Doe de test 

http://ikwilwerkbaarwerk.be/de-test/


 

 

 

Brochure Arbeid en Gezin - checklist – ABVV 

In deze brochure wordt de checklist over arbeid, gezin en vrije tijd van het ABVV 

besproken. Dat is een instrument voor vakbondsvertegenwoordigers om in hun 

onderneming een zicht te krijgen op de balans tussen arbeid en vrije tijd en werk te 

maken van meer evenwicht tussen arbeid en vrije tijd. 

 

Context 
 

Deze brochure van het ABVV is expliciet gericht naar vakbondsvertegenwoordigers. De 

brochure bevat een checklist waarmee vakbondsvertegenwoordigers voor hun 

onderneming kunnen nagaan hoe goed deze scoort op het vlak van werk-privé balans 

alsook waar aan kan worden gewerkt. In deze brochure wordt de werk-privébalans 

opgevat als een balans tussen arbeid, gezin en vrije tijd. 
 

Concreet materiaal 
 

De checklist voor vakbondsafgevaardigden bevat 45 vragen verdeeld over vijf thema's: 

1. ouderschap 

2. zorg voor familieleden 

3. studeren 

4. herbronnen 

5. hobby's en engagementen 

DOWNLOADS: 
 

Brochure hier te downloaden 

http://www.serv.be/en/werkbaarwerk/kennisdocument/brochure-arbeid-en-gezin-checklist-abvv


 

 

Werkbaar werk in Vlaanderen 
 
 

 

De helft van de werknemers in Vlaanderen heeft geen werkbaar werk. Onze 

delegees kunnen daar iets aan doen via het sociaal overleg. Daarom geven we 10 

tips aan delegees om daar aan te werken. 
 

 
 

Over het geheel en bij elk van deze onderwerpen kan een score worden berekend die 

aangeeft in welke mate de onderneming maatregelen neemt voor een goede balans 

tussen werk, gezin en vrije tijd. Bij elk thema wordt ook een lijst met bestaande 

maatregelen gegeven. 
 

De brochure bevat ook een stappenplan om met de cheklist aan de slag te gaan. 
 

DOWNLOADS: 
 

De brochure met checklist kan je hier downloaden 

http://www.vlaamsabvv.be/art/pid/30031/Werkbaar-werk-voor-iedereen.htm


 

Hoe werkbaar is jouw job? 

Kan je jouw job zoals die nu is blijven volhouden? Wil je te weten komen in welke mate 

je ideale job afwijkt van je huidige job? Vul enkele eenvoudige vragen in en ontdek de 

vele tips over hoe jij je job werkbaarder kan maken! Deze gratis test duurt slechts 5 

minuten en geeft je meteen advies op maat. Doe hieronder de test. 
 

DOWNLOADS: 
 

Doe hier de test 

http://ikwilwerkbaarwerk.be/


Oplossingen zoeken voor werkbaarder werk, gebruiksaanwijzing voor militanten 
 

DOWNLOADS: 

Download hier de gebruiksaanwijzing 
 

 
 

De druk verminderen, wij hebben oplossingen - Brochure 

 

DOWNLOADS: 

Download hier de brochure 

 
 

 
 

http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-oplossingen-voor-werkbaarder-werk.pdf
http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-demografiefonds-brochure.pdf


50+ en werkloos: werkgevers, open de deuren! 

 

 
Dit magazine bundelt een aantal opmerkelijke bevindingen uit het 

ABVV-onderzoek naar de ervaringen van werkzoekende 50- 

plussers. 

 

 

 

 
DOWNLOADS: 

ABVV-brochure: 50+ en werkloos 

 
 

http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-50-en-werkloos.pdf


 
 

Aan het werk met een arbeidsbeperking 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
In Vlaanderen hebben zowat een half miljoen mensen tussen de 15 en 64 jaar een 

beperking die het hen vaak moeilijk en soms zelfs onmogelijk maakt om werk te vinden 

of te houden? Er bestaan maatregelen om mensen met een beperking een duwtje in de 

rug te geven bij hun zoektocht naar werk 
 

DOWNLOADS: 

 
Aan het werk met een arbeidsbeperking 

 
 

Neem je loopbaan in handen 

 

 
Loopbaanwerkboek voor werknemers en werkzoekenden. 

 

Vlaams ABVV | 2012 

Brochure | 44 blz. 

Gratis 

DOWNLOADS: 

Brochure hier te downloaden 

 
 

http://www.vlaamsabvv.be/art/pid/28307/Aan-het-werk-met-een-arbeidsbeperking.htm
http://www.accg.be/sites/default/files/publications/accg-neem-je-loopbaan-in-handen.pdf


 

Tools, scans en brochures van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen 
 

Hier vind je een handig overzicht van verdere tools, scans en brochures. 

DOWNLOADS: 

Tools, scans en brochures SERV 

 

Eindeloopbaan : je rechten 
 

In deze beknopte brochure maken we je wegwijs in je rechten op het einde van je 

loopbaan. We geven een overzicht van verschillende situaties. 
 

DOWNLOADS: 
 
 Lees online 

Download pdf 

 
 

 
 

http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/tools?term_node_tid_depth_1=2171
http://issuu.com/abvv/docs/eindeloopbaan_abvv_6a2a614fc6534c?workerAddress=ec2-52-90-190-158.compute-1.amazonaws.com
http://issuu.com/abvv/docs/eindeloopbaan_abvv_6a2a614fc6534c?workerAddress=ec2-52-90-190-158.compute-1.amazonaws.com
http://www.fgtb.be/c/document_library/get_file?uuid=06b009e0-6474-4abe-ab74-4beac92e6d72&amp;groupId=10134


 


