
 

Handleiding 

 

Instructies bij de checklist: werk – privé balans 

 

Deze checklist laat je best invullen in groep. Zet mensen uit hetzelfde bedrijf samen maar 

meerdere bedrijven in één groepje is geen probleem. Kies voor groepjes van 5 max. 6 

personen. Als alle deelnemers uit hetzelfde bedrijf komen maak je gewoon groepjes van 5 

mensen (of 4 of 6 afhankelijk van het aantal deelnemers).  

 

Opdracht voor de groepjes: Vul de vragenlijst per bedrijf in. (dus samen invullen). Zitten er 

meerdere bedrijven in één groepje dat moeten ze de vragenlijst voor elk bedrijf invullen. 

Belangrijk is dat men informatie uitwisselt met elkaar. 

 

Laat de deelnemers na het invullen een score maken per onderdeel. De ‘ja’ antwoorden 

optellen. NVT antwoorden niet laten meetellen.  

BV. arbeidsduur: op 12 vragen 9 x ja, 2 x nee en 1x NVT = 9 op 11 = 80% 

 

Maak een schema op het bord of flipover: 

 Arbeidsduur Verlof Spec. 

Verlof 

Zorgkrediet Tijdskrediet/ 

loopbaanonderbreking 

Andere/ 

bedrijfscultuur 

Totaal 

score 

Bedrijf X        

Bedrijf Y        

Bedrijf Z        

….        

 

Laat de deelnemers de scores toelichten.  

- Waarom zijn de scores hoog, waarom laag.  

- Wat vinden ze zelf van de scores.  

- Zijn de werknemers in hun bedrijf hierover tevreden?  

- Welk item zouden ze willen aanpakken om te verbeteren?  

- Hoe zouden ze dat aanpakken? Wat zouden ze willen bereiken? 

 

Laat elke groep aan bod komen. Rond af met enkele conclusies.  
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Programma 

Voormiddag: van 9u tot 12u 

Namiddag: van 13u30 tot 16u30 

 

0u Voorstelling spreker, doel van het programma (10’) 

0u10 Voorstelling van de deelnemers (duur is afhankelijk van het aantal deelnemers)  Hou 

het zo kort mogelijk, in het groepswerk kunnen de mensen voldoende aan bod komen. (20’)  

0u30 Opdracht voor de groepjes: invullen van de checklist  (5’) 

0u35 Groepswerk (25’) 

1u05 Verslag van het groepswerk (45’) 

1u30 Pauze (15’) 

1u45 Presentatie van de cijfers (35’) 

2u40 Vragen vanuit de groep behandelen (dit kan je ook tijdens de presentatie doen)  (25’) 

2u55 Afsluiten van de sessie. 

 

 


