WelzijnsWijzer
Meet het welzijn van uw medewerkers

Het welzijn van uw werknemers is belangrijk: zij zijn de motor van uw organisatie. Maar weet u hoe het staat met
hun welzijn? Hoe u als organisatie daarop scoort? En wat uw sterktes en zwaktes zijn op het vlak van welzijn?
Met de digitale Securex’ WelzijnsWijzer brengt u dat allemaal in kaart.

Wat is de WelzijnsWijzer?
De WelzijnsWijzer meet de risicofactoren voor uitval in uw organisatie. Dat gebeurt op een
kwantitatieve manier via een eenvoudige digitale en wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst
gebaseerd op de SOBANE-methodologie. De WelzijnsWijzer brengt de perceptie van uw medewerkers over zes welzijnsdomeinen in kaart:
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Gezondheid

Veiligheidsniveau en -gedrag
Lichamelijk welzijn
Wat mag u als resultaat verwachten? De WelzijnsWijzer geeft aan wat de
sterktes en werkpunten zijn van uw organisatie. Voorts geeft de tool ook
verbanden aan tussen risicofactoren binnen de zes welzijnsdomeinen.

Lichamelijk
welzijn

Afwezigheid
wegens ziekte &
tevredenheid

Hoe werkt de WelzijnsWijzer?
De scores reflecteren het welzijnspeil in uw organisatie en voorspellen ook het mogelijke risico op uitval van uw werknemers. Deze
worden bepaald door wetenschappelijk model, relevante benchmark en arbitraire normen.

Gezondheid – herstelbehoefte

Psychosociaal welzijn

Uit wetenschappelijke studies blijken
volgende vier parameters altijd invloed
uit te oefenen op de herstelbehoefte
van werknemers: fysieke werkbelasting,
kwantitatieve werkbelasting, hinder van de
fysische werkomgeving en het evenwicht
tussen werk en privéleven. Ook persoons-,
werk- en tijdsgebonden aspecten hebben
een invloed op de herstelbehoefte.

Het sociaal kapitaal van uw organisatie
bepaalt de manier waarop teamwerk
verloopt. Het is sterk gerelateerd aan
leiderschapskwaliteiten. De WelzijnsWijzer
onderzoekt drie aspecten van het sociaal
kapitaal in uw organisatie: het gemeenschapsgevoel, het verticaal vertrouwen
tussen leidinggevenden en medewerkers
en de rechtvaardige werkverdeling binnen
teams.

Afwezigheid wegens ziekte &
tevredenheid
De WelzijnsWijzer geeft u een duidelijk
overzicht van de afwezigheid van uw medewerkers wegens ziekte, in verhouding tot
het aantal afwezigheden en de duur ervan.
De vragenlijst peilt ook naar de reden voor
deeltijds werken, de jobtevredenheid en de
verloopintentie binnen uw organisatie.

Fysieke werkomstandigheden

Veiligheidsniveau en -gedrag

Lichamelijk welzijn

De WelzijnsWijzer brengt klachten over
luchtkwaliteit, verlichting en lawaai in
kaart.

Dankzij de WelzijnsWijzer krijgt u een zicht
op de technische maatregelen, de kennis
van de veiligheidsprocedures en de manier
waarop uw medewerkers veiligheidsincidenten aanpakken en hun betrokkenheid.

De WelzijnsWijzer brengt het aantal locomotorische klachten van uw medewerkers
in beeld, gekoppeld aan de ernstgraad van
die klachten. De focus ligt op nek-, schouder- en lage rugklachten.
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2.

3.

Snel, betrouwbaar en helder
beeld van het welzijn van
uw medewerkers

Eenvoudige digitale tool

Duidelijke rapportage

Gemakkelijk en snel in te vullen
door uw medewerkers.

U ontvangt meteen een helder en uitgebreid
rapport met de sterktes en zwaktes van uw
organisatie met mogelijkheid tot verfijnde
resultaten in functie van oa: werkregime,
contracttype, ervaring in de job en bij de
huidige werkgever...

Metingen en scores op 6 verschillende domeinen.

Onze Securex consultants
staan voor u klaar
om deze gegevens om
te zetten tot concrete
acties!

Neem contact met ons op:
02 729 92 85
contact@securex.be
www.securex.be/welzijnswijzer
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