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Mini-enquête – vragenlijst 

Gelieve aan te kruisen of in te vullen. De verzamelde gegevens worden enkel 

gebruikt in het kader van deze cursus. Er is geen koppeling mogelijk met 

uzelf of het bedrijf waar u werkt. 

De vragen over ‘personeel’ of ‘werknemers’ hebben altijd betrekking op het 

alle werknemers in uw bedrijf, dus niet enkel die waar u eventueel leiding 

over uitoefent. 

Aarzel niet om toelichting te vragen… 

 

1. Tot welke sector behoort uw bedrijf? 

 1. Industrie 

 2. Diensten 

 3. Andere 

2. Hoeveel werknemers zijn er in uw bedrijf? 

 1. minder dan 50 

 2. 50 tot 199 

 3. 200 of meer 

3. Hoeveel procent van het personeel heeft een leidinggevende positie? 

___ % personeel in leidinggevende positie 

4. Is er in uw bedrijf in de voorbije 3 jaar geautomatiseerd? 

 1. Ja 

 2. Nee 

 3. Weet niet 
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5. Zijn er in uw bedrijf in de voorbije 3 jaar belangrijke investeringen in informatica gedaan? 

 1. Ja 

 2. Nee 

 3. Weet niet 

6. Is er in uw onderneming een doelbewust beleid om voorraden te beperken? 

 1. Ja 

 2. Nee 

 3. Weet niet 

7. Is er in uw onderneming een doelbewust beleid om omsteltijden in te korten? 

 1. Ja 

 2. Nee 

 3. Weet niet 

8. Zijn er in uw bedrijf regelmatige bijeenkomsten van het personeel om werkgebonden 

kwesties te bespreken? 

 1. Ja 

 2. Nee 

 3. Weet niet 

9. Is er in uw bedrijf een systeem waarbij suggesties van werknemers op een formele wijze 

worden opgevolgd? 

 1. Ja 

 2. Nee 

 3. Weet niet 
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10. Werkt u met teams? Met teams bedoelen wij groepen werknemers die zelfstandig instaan 

voor de uitvoering van de hun toegewezen taken en de autonomie hebben om zich te 

onderling te organiseren. 

 1. Ja 

 2. Nee   ga meteen door naar vraag nr. 15 

 3. Weet niet  ga meteen door naar vraag nr. 15 

11. Wat is de gemiddelde grootte van deze teams? 

___ gemiddeld aantal leden per team 

12. Hoeveel % van het personeel werkt in deze teams? 

___ % personeel in team 

13. Op welke basis worden deze teams samengesteld? 

 1. Op een vaste basis  

 2. Op tijdelijke basis  

 3. Beide komen voor 

14. Over welke van de volgende aspecten wordt er binnen het team beslist? 

 1. Vakantie en verlofregelingen 

 2. Werkmethode 

 3. Opleiding 

 4. Onderlinge werkverdeling 

 5. Onderhoud 

 6. Kwaliteitscontrole 



p. 4 van 6  

Mini-enquête versie 1 (TOA 2001) 

15. Deze vraag gaat over de inloopperiode van het personeel. We hebben de mogelijke duur 

van een inloopperiode in vier categorieën gegoten. Kan u uw personeel procentueel 

verdelen over deze categorieën? 

___ % (1) inlooptijd duurt minder dan een maand 

___ % (2) inlooptijd duurt een maand tot een half jaar 

___ % (3) inlooptijd duurt een half jaar tot een jaar 

___ % (4) inlooptijd duurt meer dan een jaar 

100% 

16. Van hoeveel procent van het personeel zou u zeggen dat ze zelf de verantwoordelijkheid 

hebben over de kwaliteit van hun werk? 

___ % 

17. Van hoeveel procent van het personeel zou u zeggen dat ze zelf de verantwoordelijkheid 

hebben voor hun timing? 

___ % 

18. Van hoeveel procent van het personeel zou u zeggen dat ze zelf de verantwoordelijkheid 

hebben over hun werkmethode? 

___ % 

19. Zijn globaal genomen in de voorbije drie jaar deze percentages verantwoordelijk personeel 

toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen? 

 1. Toegenomen  

 2. Gelijk gebleven  

 3. Afgenomen 
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20. We onderscheiden drie elementen die de prestaties van uw bedrijf kunnen beïnvloeden: 

technologie (deze die u zelf gebruikt binnen het bedrijf), organisatie en personeelsbeleid. 

Kan u voor deze drie in punten op 10 uitdrukken hoe belangrijk ze voor u zijn? 

Technologie ___ / 10 

Organisatie  ___ / 10 

Personeelsbeleid ___ / 10 
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Hoe innovatief is uw bedrijf? 

Tijdens een workshop vulden KMO-bedrijfsleiders de vragenlijst in. 
 
De resultaten van de deelnemers in de groep werden vergeleken met de resultaten van het TOA 
onderzoek. Dit gaf aanleiding tot enkele pittige discussies over bv. de drempels die innovatie 
tegenhouden, het rekruteren van geschikt personeel, de keuze tussen specialisatie of all round 
medewerkers,  hoe medewerkers motiveren en hun competenties optimaal benutten. 
 
 


