ENQUETE 2 WERK - PRIVÉ BALANS
de kapper
JA = ik ga volledig akkoord
NEE = ik ga niet akkoord
? = ik heb geen mening, ik weet het niet

DUID AAN MET EEN x JA NEE

?

Loopbaanmogelijkheden en scholing
1
2

Ik heb voldoende mogelijkheden om binnen mijn kapsalon een andere functie te ontwikkelen.
In het verleden heb ik al een vakopleiding of -cursus gevolgd.

3
4

Ik reken voor mezelf een redelijke loon aan.
Ik heb zicht op mijn inkomsten.

5
6

Ik maak mij zorgen over de toekomst van mijn kapsalon.
Mijn leeftijd is ongunstig.

7
8

Ik verricht mijn werk in een voortdurend gebogen of gedraaide houding.
Tijdens het werk ervaar ik hinderlijke hand-, arm- of lichaamsbewegingen.

9
10

Er is bij momenten een hoog of storend lawaai in het kapsalon.
Er is op de werkplek voldoende licht om mijn werk goed te kunnen uitvoeren.

Loon en arbeidstijden

Werkzekerheid

Fysieke belasting

JA

NEE

?

JA

NEE

?

JA

NEE

?

JA

NEE

?

Omstandigheden

Veiligheid
Ik tref de nodige maatregelen met betrekking tot veiligheid en gezondheid (handschoenen aan de wastafel, gesloten
11
schoenen..).
12 Ik heb een risicoanalyse in het kapsalon.

Organisatie
13
14

Vooraleer de dagtaak begint, zorg ik persoonlijk dat al het materiaal klaar staat.
Ik registreer wat ik heb gedaan.

15
16

Als het nodig is, kan ik een pauze nemen in mijn werk.
Voor elke taak bestaan er vaste procedures of instructies om ze uit te voeren.

17
18

Vakantieperiodes worden gepland in functie van mijn privé-situatie.
Ik heb het moeilijk om mijn werk en privé verplichtingen met elkaar te combineren.

19
20

Ik ben op mezelf aangewezen om problemen met het werk aan te pakken.
Ik heb tijd om af en toe een praatje te maken met mijn medewerkers / mijn klanten.

Autonomie

Balans werk-privé

Contact en samenwerking

Ondersteuning
De medewerker kan op mij rekenen om problemen met het werk aan te pakken.
Ik kan beroep doen op een externe technische ondersteuning om problemen of vragen met het werk aan te pakken (vb.
22
toeleveringsbedrijf).
21

Werkbeleving
23
24

Ik werk onder grote tijdsdruk.
Mijn werk is (lichamelijk en/of geestelijk) belastend.

25
26

Ik weet welke doelstellingen ik moet behalen.
Ik krijg voldoende feedback over mijn prestaties en resultaten (vb. boekhouder).

27
28

Ik krijg voldoende waardering voor het werk dat ik doe.
Mijn directe omgeving ondersteunt mij voldoende tijdens het werk.

29
30
31

Loopbaanonderbreking
Arbeidsduurvermindering (vb. overschakelen op deeltijds)
Andere:

32
33

In het kapsalon wordt wel eens een personeelsvergadering gehouden.
Ik heb goede contacten met professionele groeperingen om inspiratie op te doen (kapperskring, straatverenigingen).

Informatievoorziening

Waardering door omgeving

In het verleden deed ik al beroep op volgende maatregel :

Medezeggenschap

Privacybeleid. UBK/UCB hecht belang aan de bescherming van uw privacy.
De bekomen informatie zal enkel gebruikt en verwerkt worden in het kader van de studie balans werk-privé.
UBK/UCB garandeert de deelnemer dat de bekomen informatie niet aan derden zal doorgegeven worden

