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Gezonde medewerkers
Mentaal fit / Psychosociale aspecten

Doelstellingen 
• Voldoen aan de wettelijke verplichting;

• Opsporen van situaties binnen de organisatie die 
aanleiding kunnen geven tot psychosociale belasting: 
stress, conflicten en ongewenst gedrag op het werk;

• Uitstippelen van een preventiebeleid op basis van de 
resultaten (globaal preventieplan en jaaractieplan).

Wijze van uitvoering
• Afname van een vragenlijst SIMPH (Short Inventory to 

Monitor Psychosocial Hazards) of S-ISW (Short Inventory 
on Stress and Wellbeing)

• Korte maar theoretisch en statistisch erg  
hoogwaardige vragenlijsten;

• Ondersteuning bij de verschillende stappen in het traject 
(voorbereiding, afname, presentatie resultaten, …);

• Resultaten mogelijk op niveau van organisatie en diverse 
subniveaus (afdeling, leeftijd, geslacht, …);

• Mogelijkheid tot verdere uitdieping van de resultaten  
via klankbordgroepen.

Resultaat
• Globale temperatuurmeting van de organisatie  

inzake mogelijke psychosociale risico’s;

• Een wettelijk goedgekeurde risicoanalyse  
psychosociale aspecten;

• Bereiken van een win-winsituatie: tevreden en gezonde 
medewerkers zijn enerzijds gelukkiger op het werk en 
daarbuiten, anderzijds presteren ze beter.

Tarief
Contacteer ons voor een prijsofferte.

Voordelen

 Toegankelijke manier om de gehele personeelsgroep te betrekken en zo een betrouwbaar beeld te krijgen van de  

gehele organisatie.

 Interessant voor afname bij grote groepen (> 50 personen).

 Gevalideerd en gestandaardiseerd meetinstrument dat op een kwantitatieve wijze zowel de blootstelling aan de risico’s 

als de mogelijke buffers weergeeft.

 Duidelijke en gevalideerde indicatie van blootstellingsgraad aan psychosociale risico’s.

 Vergelijking met benchmark (meer dan 40.000 referentiegegevens): valide vergelijking met eigen sector.

 Zowel mogelijkheid tot papieren afname als online-bevraging.

 Preventief kunnen inspelen op mogelijke psychosociale belasting en uitval.

 Linken van oorzaken en gevolgen van psychosociaal (on)welzijn.

Psychosociale  
risicoanalyse adhv vragenlijst
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