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1. Inleiding

h 19941 en 19982 heeft TNO Arbeid onderzoeken uitgevoerd naar de werlsituatie
en de werkdruk in de contractcatering. Naar aanleiding van de uitkomsten van het
onderzoek uit 1998 hebben werkgeverorganisatie en werknemersorganisaties3 ge-
zamenlijk besloten actie te ondememen om de situatie te verbeteren. Een eerste gro-
te stap hierin is het in maart 1999 bereikte principeakkoord voor de contractcatering,
waarin het terugdringen van de werkdruk expliciet aan de orde komt. In een van
deze CAO-bepalingen is vastgelegd dat zowel in 2000 als in 2001 opnieuw onder-
zoeken zullen plaatsvinden naar de werkdruk in de contractcatering. In het kader van
deze afspraken heeft TNO Arbeid in opdracht van de Vakraad het huidige onderzoek
uitgevoerd. In dit rapport zdn de resultaten van het onderzoek in 2000 beschreven en
is een vergelijking gemaakt met de gegevens uit 1998.

I Deurserr, C.G.L. van en Griindemann, R.W.M. (1995). Werksituatie, Gezondheid en
Ziekl;ev emljm in de Contract-Catering.

2 Will"*sen, M. en GrÍindernann, R.W.M. (1999). Werkdruk in de contract-catering.
3 Het gaat om de volgende organisaties: Venec4 FNV Horecabond, CNV Bedrijven-

bond en De Unie.
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2. Achtergrond en vraagstelling

h de CAO is vastgelegd dat het probleem van werkdruk concreet dient te worden
aangepakt. Hiervoor is in de CAO een aantal afspraken vastgelegd. Ten eerste zijn
maatregelen geformuleerd over werkoverleg en het invoeren van een meldingsfor-
mulier voor werkdruk. Ten tweede is in de CAO vastgelegd dat met de invoering
van deze maategelen wordt gesteefcl naar een daling van de werkdruk met tien
procend. h 1998 en 2000 is gebruik gemaakÍ van eelr schriftelijke wagenlijst om de
werkdruk te meten. De wagen uit deze lijst zijn teruggebracht tot een aantal hoofd-
onderwerpan. De scores op deze onderwerpen zijn uitgednrkt in percentages nega-
tieve antwoorden. Er wordt naar gesteefd om deze negatieve scores met tien procent
te laten dalen. Er zijn echter vier onderwerpen waarover specifieke CAO-afspraken
zijn gemaakt. Op deze onderwerpeq dient in ieder geval een daling van tien procent
te worden gerealiseerd. Dit zijn:

o Werktempo
o Ergonomischeaspecten (werkÍrouding, werkbeweging, gewichtentillen)
o Stijl van leidinggeven en werkorganisaties
o Werkbelasting

Deze aspecten worden door de CAO-partijen gezien als beïnvloedbare aspecten van
werkdruk.

Uitgaande van deze achtergrondgegevens dient het onderzoek antwoord te geven op
de volgende vragen:

l. Hoe is het in het jaar 2000 gesteld met de werkdruk in de contractcatering?
2. Is de beoogde daling van tien procent klachten op alle onderwerpen be-

reikt? Bij de beantwoording van deze waag z,al uitgebreid ingegaan wor-
den op de vier eerder genoemde aandachtspunten.

3. Geldt dit resultaat voor alle onderscheiden functiegroepen?

4 Het gaat hierbij om een relatieve daling van tien procent. Dit betekent dat een score
van30o/o klachten nrct3Yo moet worden temggebracht tot27oÀ.

5 ng net onderwerp leidinggeven was eerst ook'communicatie' opgenomen, maar
aangezien dit onderwerp niet apart was opgeÍlomen in het onderzoek van 1998
wordt het hier verder niet behandeld.
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3. Onderzoeksopzet

Om de eerste twee vragen te kunnen beantwoorden is grotendeels gebruik gemaakt

van dezelfde vragenlijst als in het onderzoek van 1998. Dit maakt vergelijking mo-
gelijk. Behalve door het vergelijken van percentages negatieve antwoorden (een

indirecte manier om een afrrame in werkdru*ftlachten te meten) is ook een aantal
directe vragen gesteld over veranderingen in de werkdruk in het afgelopen jaar (zie
bijlage 8 voor de gebruikte vraganlijst). Voor het beantwoorden van de derde vraag
(gelden de resultaten voor alle functiegroepen?) is uitgegaan van dezelfde functie-
groepen als in het onderzoek van 1998. Het beteft de volgende vier categorieën:
o Cateringmedewerkers
o Leidinggevendan
o Koks
o CAM-medewerkers (chauffeurs, automatenopsrators en magazijnmedewerkers)

3.1 Opbouw Yan de vragenlijst

De wagen zijn grotendeels overgenomen van de vragenlijst die is gebruikt in 1998

en is opgenomen in bijlage 8. De vragenlijst bestaat uit vijf onderdelen: 1) achter-
grond en functie, 2) locatie, 3) de werlsituatie, 4) de gezondheid en 5) de aanpak
van werkdnrk. De meeste wagen moest me,1r beantwoorden in termen van Ja' of
'nee'. Daamaast waren er een aantal wagen met meer dan twee antwoordcategorie-
en. Btj een deel van deze vrageÍl zat ook de antwoordcategorie 'anders' waarna men
zelf het eigen antwoord kon opschrijven. Het voordeel van een dergelijke antwoord-
categorie is dat het de mogelijkheid biedt om een ander dan de aangeboden catego-
rieën aan te geven. Nadeel is dat mensen sorns een antwoord inrnrllen wat eigenldk
past binnen de vooraf geformuleerde categorieën. kr bijlage 1 is een overuicht van
de onderdeleÍr en de daarbij behorende vragen opgenomen.

3.2 Structureren van gegevens

Om inzicht te laijgen in de knelpunten in de werksituatie en de gezondheid van de
medewerkers zijn alle antwoorden zo gecodeerd dat een score van 1 staat voor
'aanwezigheid knelpunt' en 0 voor 'gean knelpunt'. Missende waarden (mensen die
de vraag niet hebben ingevuld of zowel ja als nee hebbsn aangekruist) krijgen de

score 0. Dit betekent dat het percentage medewerkers dat een lnelpunt aangeeft een
onderschatting kan zijn.

Om de uitkomsten van het wagenlijstonderzoekvervolgens snel te lamnen beoorde-
len is een groot deel van de vragen gecombineerd tot zogenaamde somscores. Een
sonu;core is het aantal ongunstige beoordelingen van een medewerker over een as-

pect van zijn werk. Voorbeelden van sornscores zijn 'taakinhoud', 'werkbewegin-
gen' or 'gezondheidsklachten'. De minimumscore is een 0 (alleen positief ge-
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scoord), het maximum is het aantal wagen ï/aaruit de somscore is opgebouwd. Ver-
volgens is deze somscore gedeeld door het aantal vragen waaruit de somscore is
opgebouwd en wordt een getal tussen 0 en I verkregen. Vanuit deze somscores zijn
gemiddelden berekend voor functiegroepen en het totaal. Dit gemiddelde wordt ten-
slotte uitgedrukt in het percentage negatief beantwoorde wagen over het betreffende
onderwerp. De berekening van de somscores staat in bijlage 2.

3.3 Analyses

Om te bepalor waar risico's in het werk zitten is, in navolging van de onderzoeken
n 1994 en 1998, uitgegaan van het criterium dat wanneer minstens een lorart van de
medewerkers een ongrmstig oordeel heeft over een werkaspect, gesproken kan wor-
den van een risico. 'lVarureer 

een aspect als risicovol beschouwd kan worden, zal
naar de afzonderlijke vragen var dez.e somscore gekeken worden. Vervolgens wor-
den deze resultaten vergeleken met de uitkomsten uit 1998.

3.4 Onderzoeksgroep en steekproeftrekking

Het onderzoek is erop gericht eo;tzo betrouwbaar mogelijk beeld van de werkdruk
in de contractcatering te laijgan. Dit betekent dat de onderzoeksgroep representatief
moet zijn voor de contractcatering. Daarnaast heeft de Vakraad aangegeven repre-
sentativiteit op brancheniveau belangrijker te vinden dan de mogelijlÍreid om be-
drijven te vergelijken. Daarom is ervoor gekozen om de cateringbedrijven niet one-
venredig te belasten en elk bedrijf een gelljk percentage adressen van medewerkers
aan te laten leveren.

Om de gewenste betrouwbaarheid te bereiken is er naar gesteefd om gegevens te
verzamelen van tien procent van de medewerkers in de contractcatering. We zijn
uitgegaan van 16.000 werkzame personen in de contractcatering!. Dit betekent dat
1600 mensen de lijst zouden moeten invullen. Bij de opzet van het onderzoek zijn
we ervan uitgegaan dat de helft van de mensen die een wagenlijst ontvangt, deze
ook invult. Hiervan uitgaande zouden er dus 3200 lijsten verstuurd moeten worden.
Dat is 20Yovan de in de contractcatering werkzame personen. De Vakraad heeft aan
elk bedrijf dat aangesloten is bij Veneca gewaagd om uit hun administratie wille-
keurig de adressen van 20%o van de medewerkers aan TNO Arbeid te leveren. Twee
bedrijven hadden alle adressen opgestuurd. TNO heeft daar zelf de selectie op uitge-
voerd. Eén bedrijf wilde in verband met privacy geen adressen leveren. De afdeling
P&O heeft bU dit bedrijf zelf de wagenlijsten onder de medewerkers verspreid. Uit-
eindelijk isaan3404 medewerkers een enquëte verstuwd.

6 ter, tgd" van het opzetten van het onderzoek werd uitgegaan van 16.000 werkzame
personeÍl in decontractcatering. Nu is bekend dat er in 1999 ongeveer 18.285 men-
sen in de confiactcatering werkteÍl (Jaarverslag Veneca 1999).
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4. Resultaten

kt dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van het wagenlijstonderzoek. Eerst ko-
men de respons en de achtergrondkenmerken van de respondenten aan de orde.
Daarna gaan we in op de werkomstandigheden en de gezondheid van medewerkers
in de contractcatering.

4.1 Respons

Van de 3404 verstuurde wagenlijsten àjn er in totaal 1280 ingevuld teruggestuurd.
Dat is een respons vat 38oÀ. Dit percentage is lager dan gewenst, Ínaar niet onge-
bruikelijk voor dergelijk onderzoek. Bovendien is de respons beter dan in 1998. De
groep is groot genoeg om uitspraken te doen over de branche.

Vervolgens moet gekeken worden of er sprake is van selectiviteit in de respons:
wijkt de onderzoeksgroep af van de populatie? Hiervoor is de huidige onderzoeks-
groep qua samenstelling vergeleken met de onderzoeksgroep uit 1998 en branchege-
gevens (zie bijlage 4).In deze bijlage is te zien dat de huidige onderzoeksgroep op
éen punt afixrijkt van de steekproefuit 1998 en de branchegegevens: het betreft de
verdeling naar geslacht. We hebben in dit onderzoek te maken met een oververte-
genwoordiging van het aantal vrouweÍr (84%). Qua leeftijd en functie komt de on-
derzoeksgroep goed overeen met de groep van 1998 (hierover zijn geen branchege-
gevens beschikbaar). Net als in 1998 heeft een derde van de respondenten een lei-
dinggevende functie. Dit is meer dan verwacht en zou een oververtegenwoordiging
kunnen zijn. De waag is nu wat het voor de resultaten betekent wanneer we te ma-
ken hebben met een overertegenwoordigrng van het aandeel vrouwen en het aan-
deel leidinggevenden in de steekproef. Als we naar de resultaten van 1998 kijken is
te nen dat mannen en wouwen nauwelijls van elkaar verschilden in hrur beoorde-
ling van de werksituatie en de werkdruk. Dit betekent dat de resultaten van 1998 en
2000 goed vergeleken kunnen worden. Verder bleek in 1998 dat leidinggevanden
voomamelijk grmstiger scoorden dan de anderq functiegroepen. Voor het huidige
onderzoek betekent dit dat de scores ietwat grmstig vertekend zouden krmnen zijn
door het hogere aandeel leidinggevenden in de steekproefdan in de populatie, maaÍ
dat een vergelijking van de resultaten uit 1998 en 2000 zeer goed mogelijk is omdat
het aandeel leidinggevanden gelijk is.

concluderend larnnen we zeggen dat de grogp groot genoeg is om een beeld van de
werkdruk in de sector te geven en dat deze groep geschikt is om trends te signaleren.
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4.2 Achtergrondkenmerken

h bijlage 3 is de verdeling van respondenten weergegeven naar leeftijd, functie-
groep en geslacht. Het merendeel van de respondenten is wouw, namelijk 84%.De
respondenten zijn ingedeeld in tvree leeftijdsgroepen; jonger dan 45 jaar en 45 jaar
en ouder. De verdeling over deze groepen is ongeveer gehjk; 54oA van de respon-
denten is jonger dan 45 jaar en 46% is 45 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd is 42
jaar. Vrouwen zijn gemiddeld wat ouder dan maÍmen; onder de wouwelijke mede-
werkers yllt 49yo in de categorie van 45 jaar of ouder, bij mannen is dat slechts
3t%.

In de wagenlijst is gewaagd naar de functie van de respondorten. Van alle respon-
denten is in bijlage 5 de precieze verdeling over functies weergegeven. De 22 func-
tiegroepen uit de vragenlijst zijn teruggebracht tot vier categoriein; cateringmede-
werkers, leidinggevenden, koks en CAM-medewerkers. van de steekproef werkt
560/o als cateringmedewerker, 33% is leidinggevende, 6Yo van de respondenten is
werkzaam als kok en de kleinste groep wordt gevormd door de CAM-medewerkers;
l%o van de respondenten is werkzaam als chauffeur, automatenoperator of maga-
zijnmeester. Omdat deze laatste 8troep erg klein is (13 mensen) is besloten om de
resultaten van de CAM-medewerkers niet apart te bespreken.

Voor de functiegroepen is nogmaals naar geslacht en leeftijd gekeken. Onder cate-
ringmedewerkers en leidinggevenden is het grootste deel van het personeel vÍouw en
is de leeftijdsverdeling over 45 en jonger en boven de 45 ongeveer gelijk. Bij ko*s is
het aandeel mannen juist hoger (83%). Ook de verdeling over de leeftijdsgroepen is
bij de kola anders; het aandeel medewerkers jonger dan 45 jaar is daar B3%.

Het merendeel van de mensen, 89%, is werkzaam in de algemene catertrrg, B%o

werkt in de institutionele catering enZYo znglbij een ander §pe cateraar werkzaam
te zijn.

Uit de verdeling van respondenten naar de verschillende cateraars blijkt dat drie-
l«rart van de respondenten bij de grootste drie cateraars werkt; Van Hecke, Eurest
en Albron.
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4.3 \ilerkomstandigheden op locatie

In deze paragraaf beschrijven we eerst de locatie waar de respondenten werken.
Daarna gaan we in op de risico's in de werlsituatie.

Bezetting
Ten eerste is gevraagd hoeveel vaste cateringmedewerkers er werkzaam zijn op de
locatie. Het gemiddelde hiervan is acht medewerkers per locatie. Vervolgens is ge-

vraagd of dezn personeelsbezntttng voldoende is. Hierop antwoordde 49% dat de
personeelsbezetting een beetje of veel te krap is,48oÀ vindt de bezetting normaal en
slechts 3% z.egf de bezetting wij ruim te vinden. Daama is gewaagd of de perso-

neelsbezetting het afgelopen jaar veranderd is. De helft geeft aan dat de bezetting
niet veranderd is, l4o/o vindt de personeelsbeznttrng ruimer dan een jaar geleden,

23%o vindt het krapper en llYo weet het niet. Aan de mensen die hebben aangegeven

dat de bezetting veranderd is, is gewaagd wat de oorzaakhiervan is. De resultaten
hiervan staan in de volgende tabel.

Tabel I 0enoende oonaken veo een verandefig in de pannedshezettirg

Genoemde oonaak Ruimere personeelsbezetting

(trl - 144)

Krappere personeelsbozetting

0-2s6t

Contract overgsnomon door andere caleraar 5rl
Vemieuwing uan contÍact door de opdrachtgever 10t6

Verandering in het aantal gasten 45tt

Anders...'

" de redenen die de respondenten hier hebben genoemd zijn weergegeven inbijlage 7.1

Veranderingen in het aantal gasten en andere oorzaken zijn de meest genoemde oor-
z.akeln voor een verandering in de personeelsbezetting.

Gasten

Per locatie zijn er gemiddeld 305 gasten per dag. Het aantal gasteÍl is in het afgelo-
pen jaar volgens 4l%o van de respondenten gelijk gebleven, 37o/o geeft. aan dat er
meer gasten zijn dan een jaar geleden, l0%o z.egf dat er minder gasten àjn ar t3%
weet het niet.

Assortiment
De laatste locatievragen hebben betrelking op het assortime,nt. Van de respondentur
geeft,53%o aan dat het assortiment gelijk is gebleven, 44% zngl dat het assortiment is
uitgebreid en 3%o van de medewerkers geeft aan dat het assortime,nt is verHeind.
Vervolgens is aan de mensen die hebben aangegeven dat het assortimEnt is veran-
derd gewaagd waar deze verandering mee samenging. Deze antwoorden staan in de

volgende tabel.

89ó

20olo

22ït

51L
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Tabel 2 àenoende nuzakel van een venndeitg in het assortinent

Genoemde oonaak

Verandering in hBt aantal gasten

Andels...'

Assortiment uitgebreid

(trl-4191

3r tÉ

41,$

Bepe*ter assortiment
(r{-34}

99É

50%

21oh

21%

Contract oueÍgenomen dool andere catelaal 8%

Vemieuwing yan contÍact door de opdrachtgevr l5lË

" de redenen die de respondenten hier hebben genoemd zijn weergegeven in bijlage 7.2

Veranderingen in het aantal gasten en andere oorzaken zijn het meest genoemd bij
een uitbreiding van het assortiment. De belangrijkste oorzaak voor een beperkter
assortiment ligt in een vernieuwing van het contact door de opdrachtgever.

4.3.1 Gemiddelde somscores
De eerste vÍaag waar het onderzoek antwoord op moet geven, is hoe het gesteld is
met de werkdruk in de contactcatering. Zoals gezegd is hiervoor gebruik gemaakt
van dezelfde wagen als in het onderzoek van 1998, die worden uitgednrkt in gemid-

delde somscores (zie hoof<lstuk 3). kr de figuur op de volgande pagina zijn de som-
scores weergegeveÍr die betrekking hebban op de werksituatie. De scores geven het
gemiddeld percentage klachten per item van de schaal aan. Om te bepalen welke
risicofactoren in het werk aanwezig njn is uitgegaan van het criterium dat van een

risicofactor gesproken kan worden waÍrneer meer dan een kwart van de werknemers
een ongunstig oordeel over het werkaspect heeft.
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Taakinhoud

Leermogelijkheden

We*tempo

Regelmogelijkheden

Werkhouding

>5 kilo verplaatsen

>25 kilo verplaatsen

Werkbewegingen

Binnenklimaat

Werkorganisatie

Leiding

Collega's

Waardering

Relatie werk-privé

Arbeidsvoorwaarden

Vooruitsichten

Toekomst in catering

0olo 10% 20o/o 4oo/o 50% 600/o 70% 80Yo 90% 100o/o

Fryuur I Ëeniddeld paceltage klachter per ondenuerpT

Uit de figo* is op te maken dat er zeven ondeÍ'werpen zijn v/aaÍover minder dan een
lcrrart van de respondenten ongunstig oordeelt. Zij àjndus positief over de volgende
onderwerpen: taakinhoud, het verplaatsen van ge$/ichten van meer dan25 kilo,lei
ding, collega's, waardering, de relatie tussen uierk en privé-leven en de toekomst in
de catering. Er zijn tien onderwerpeÍr waaÍop meer dan een lsvart van de werkne-
mer§ een ongunstig oordeel heeft. kr de volgende tabel worden deze onderwerpan
verder uitgewerkt.

7 Eigenlijk zou in de figuur 'gebrek aan leermogelijkheden' of'klachten over de taak-
inhoud' moeten staan, Ínaar vanwege de leesbaarheid houden we de termen kort.
Alle onderwerpen befreffen dus percentages negatieve antwoorden.
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Tabel 3 SpaiÍie*e knelpanten in de werlsituatie

Leermogelilkheden 41 96 geeft aan dat baan niel vereisl dat je nieuwe dingen leert

39% geeft aan dat baan geen grote vakbekwaamheid vereist

39jÉ geeft aan dat er geen gelegenheid is om de eigen vakbekwaamheid te ontwikkelen

We*tempo 70ll moet erg snel werken

64ï6 moet ery hard we*en

34lt heeft over hel algenmen niat genoeg tijd om het we* af te krijgen

6991 moet heel veel werk doen

549É vindt het op het we* yaak een 'gekkenhuis'

74Í geeft aan dat sprake is van 0r0te pieken en dalen in drukte op het we*

Regelmogelijkheden 45% geeft aan dat het we* niet zelf onderbrolen kan worden

46% gaeft aan dat hel werktempo niet zelÍ geregeld kan worden

4201o geelt aan dat niel zelÍ beslist kan worden wannser een taak wordt uitgevoerd

28% geeft aan dat volgorde van werkzaamheden niet zelf bepaald kan worden

Warkhouding 82ll moet tijdens het we* vaak lang achtereen staan

7891 moet tijdens het wark vaak lang achtereen lopen

> 5 kilo verplaatsen 669É moet uaak zwara laston uan m00Í dan E kilo tillen

60jt moet vaak zware lasten yan meer dan 5 kilo duwen oÍ trekken

529l moet vaak zware lastan van meer dan 5 kilo dragen

Itïe*bewegingen 389t gesft aan uaak veÍ te moeten reiken met handen oí armen

2l% geeft aan in ongemakkelijke houdingen te moeten woÍksn

5596 geeft aan per minuut vaak dezelÍde bewegingen te moeten maken

45% geeft aan langdurig in dezelÍde houding te moeten werken

Binnenklimaat 43% heeft in hal werk veel hindar van wisseling in temperaluur

59tl heeft in het we* veel hindu van warmta

28tl hesft in het wsrk yeel hinder van kou

40lt heeft in het wsrk vesl hinder van droge lucht

479t heeft in het we* veel hinder van gebrek aan Írisse lucht

Werkorganisatie 38% heeÍt niet regelmatig werkbesprekingen

33ll is niet goed ingewerkt tijdens de eerste pedode op locatie

3616 wordt gehinderd door gebreken in het werk yan andsren

489É geeft aan dat werk uaak bdemmerd wordt dool onvarwachte situaties

4l tt gesft aan dat het wsrk vaak bemoeililkt wordt door afwuigheid andaen

3091 geeft aan dat er sprake is van sen groot personeelsverloop

40% geeft aan dat instructies yanuit het hoofdkantoor messtal niot goed aansluiten bij de
werkwijze op locatie

Arbeidsvoorwaarden 78ll vindt salaris niet in overesnsteÍïming met het werk

26lí gosft aan geen verloídagen te kunnen opnemen wanneor gowonst

35tt heeft onyoldoende opleidingsmogelilkheden in werk

Vooruitzichten 4l% heeíl binnen de catsÍing 0ny0ld00nde mogelijkheden 0m hogorop t0 komen

73% venilacht niet promotie te maksn in de komende jaren

329t vindt de yooruitzichten bij de eigen werkgevw niet goed
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Bij de werksituatie is ook nog een aantal losse vragen gesteld die niet in de vorm
van een soÍnscore weergegeven kunnen worden. Deze bespreken we nu.

4.3.2 Losse vragen

Ervaren werkbelasting
Ten eerste is gevraagd hoe de mensen de werkbelasting eÍvareÍr. Het merendeel
(59%) ervaart de werkbelasting als (te) hoog, 40Yo als normaal en slechts lo/o ds te
licht. Aan de mensen die hebben aangegeven de werkbelasting hoog of te hoog te
vinden (713 mursen) is geuaagd wat de belangrijkste oorzaken hiervan zijn. Zij
konden hierbij kiezen uit negen opties. Dit is weergegeven in de volgende tabel.

Tebel 4 oonaken ltel hoge waltdastirg

0onaak

Hoevsslhsid wsÍk

lichamelijke belasling

Werktijden

Organisrtie van het werk

Werkomgevin0

Samenwe*ing met collega's

Percenlage mensen dat reden heeft genoemd (N - 71 3l

8l t6

50*
33t6

260$

t5tÉ

12',

Samenwe*ingmaleidinggevende lllr
Apparatuur en materialen 9f
Anders......'

" de redenen die de respondenten hier hebben genoemd zijn weergegeven in bijlage 7.2

In de tabel is te zien dat de hoeveelheid werlg de lichamelijke belasting, de werktij-
den en de organisatie van het werk het meest genoernd worden als oorzaken van een
(te) hoge werkbelasting. kr bijlage 7.5 staan de oorzaken die mensen zelf hebben
opgeschreven bij de categorie anders.
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Re ge Imoge lij kheden en re gelproblemen
Net als in 1998 is wat dieper ingegaan op de regelproblemen. Het is namelijkbekend
dat mensen die problemen in hun werk tegenkomen die ze niet kunnen oplosseir
meer werkdruk ervaren. Er zijn wagen gesteld over de regelproblemen op zes gebie-
den.

Planning van het werk
De eerste waag heeft betrekking op de planning van het werk. In de volgende figuur
zijn de losse vragen behorend bij dit onderwerp weergegeven.

Problemen met planning

Zelf op te lossen

Met ander op te lossen

Niet oplosbaar, niet verantwoordelijk

Niet oplosbaar, wel verantwoordelijk

Figuur 2 Proilenen nbt de planning

In de figuur is te zien dat42% van de medewerkers problemen heeft met de planning
van het werk. De meeste medewerkers (eenderde) zijn in staat om deze problemen
zelf op te lossen. Slechts 7%o van de medewerkers geeft aan dat er geen oplossingen
worden gevonden.

Inrichting van de werkplek en/of de apparatuur, materialen en hulpmiddelen

Problemen met werkplek

Zelf op te lossen

Met ander op te lossen

Niet oplosbaar, niet verantwoordelljk

Niet oplosbaar, wel verantwoordelijk

Figuur 3 Problenen nbt de wakplck

38%o van de respondenten heeft problemen met de werkplek. Ongeveer de helft van
deze problemen kan worden opgelost. Indien de problemen niet opgelost kunnen
worden, gaat het meestal om problemen waar de medewerkers niet verantwoordelijk
voor zijn.

0o/o 1Oolo 20o/o 30% 10o/o 50o/o 6O'h 70o/c

0% lOclc 2oolo 30c'/o 10o/c 50o/o 60% 70o/o
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Veiligheid

Problemen met veiligheid

Zelf op te lossen

Met ander op te lossen

Niet oplosbaai, niet verantwoordelijk

Niet oplosbaar, wel verantwoordelijk

goh

60h

9c/o

figuur 4 Problenen nbt de veiligheid

EeÍl lsvart van de medewerkers onden/indt problemen met betrekking tot de veilig-
heid. De helft van deze groep medewerkers is in staat om deze problemen op te los-
sen (zelf of met anderen). Indien de problemen niet opgelost l«rnnen worden, gaat
het meestal om zaken waar de medewerkers niet verantwoordelijk voor zijn.

Kwaliteits- en lrygiënenonnen (ISO en IIACCP)

Problemen met normen

Zelf op te lossen

Met ander op te lossen

Niet oplosbaar, niet verantwoordelijk

Niet oplosbaar, nal verantwoordelijk 5%

Fguur 5 Problenen nbt de oanen

Een derde van de medewerkers heeft problemen met de l§/aliteits- or hygiënenor-
men. Ruim tweederde van dezÉ groep kan deze problemen oplossen. BU problemen
die niet opgelost kunnen worden gaat het in meer dan de helft van de gevallen om
problemen tvaar men zelf verantwoordelijk voor is.

3o/o

3o/c

0o/o l0oh 20o/o 30% Noh 50o/o 60% 7Oo/o

loh 10% 20o/o 30Yo 40o/o 50oh 600/o TOch
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Personeelsbezetting

Problemen met bezetting

Zelf op te lossen

Met ander op te lossen

Niet oplosbaar, niet verantwoordelijk

Niet oplosbaar, wel verantwoodelijk

Fguur 6 Problenen nbt de pusoneelsbezetting

Bijna tweederde heeft problemen met de peÍsoneelsbezetting, waarbij mes dan de

helft van deze groep aangeeft dat de problemen zelfofdoor anderen opgelost kun-
nen worden. Indien de problemen niet opgelost kunnen wordeÍr, zijn de medewer-
kers hier bijna altijd niet verantwoordelijk voor.

Budget

Problemen met budget

Zelf op te lossen

Met ander op te lossen

Nlet oplosbaar, niet verantwoordelijk

Niet oplosbaar, wel verantvvoordelijk

Fguur 7 Problenen nbt het badget

De respondenten ondendnden relatief weinig problemen met het budget. rWaar-

schijnlijk heeft de meerderheid van de respondenten (de cateringmedewerkers) in
àjnlbaar functie niets met het budget te maken sn behoort het tot de verantwoorde-
lijlfieid van de leidinggevenden. De problemen die opteden zijn redelijk goed op te
lossen.

C onc lus ie re ge lmo gel ij khe den
Er worden redelijk veel problemor ondernonde,n met de personeelsbezetting, de
planning van het werlg de inrichting van de wer§lek en de lovaliteits- en hygiÈ:ne-

norÍnen. De problemen met betrekking tot de personeelsbezeÍting en de inrichting
van de werkplek zijn minder goed op te lossen, maar de medewerkers worden ook
minder vaak verantwoordelijk gehouden voor deze problemen. Dit betekent echter
niet dat het geen moeilijl«Íreden oplevert; wanneer me,n telkens tegen dezelfde pro-

0Yo 10Yo 20% 30% 40oh 50% 60% 70olo

O% 10Yo 2ioh 30% 40% $Oc/c 60% 70o/c
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blemen oploopt, zonder ze zelf of met anderen op te kunnen lossen, kan dit de werk-
druk verhogen. De problemen met de planning en de kwaliteits- en hygiënenormen
zijn in het merendeel van de gevallen zelf op te lossen; hierbij hoeven geen anderen
te worden ingeschakeld.

Verde I ing w erle aamheden

Ongeveer een l«vart van de medewerkers geeft aan dat de zware en minder zwaÍe
werkzaarnheden niet goed verdeeld worden over medewerkers.

Ftmc t ion er ings ge spr e k
Ongeveer de helft van de respondenten (53%) geeft aan dat er in het afgelopen jaar
geen functioneringsgesprek met hem/traar is gevoerd.

Slotoordeel werk
Tenslotte konden medewerkers een algemeen slotoordeel over hun werk geveÍr.
Hierbij geefr,35o/o aan dat hrjlnj goed zit met zijn werlg 46% zegl dat het redelijk is,
15% vindt het matig, q5%o beoordeelt het als slecht.

Gezondheid

In de vorige paragraaf is ingegaan op de risico's in de werlsituatie. Nu gaan we in
op de stess- en gezondheidsklachten bij werknemers in de contractcatering. Ook
hierbij zijn somscores berekend en worden de antwoorden op de losse vragen be-
sproken.

4.4.1 Somscores
In de volgende figuur njn de drie somscores behorend bij stress- en gezondheids-
klachten weergegeven.

Slaapklacfiten

Gezondheidsklaöten

Werkbelasting

60o/c 70% 80o/o 9Oïo 1O0Yo

Fguw 8 Geniddeld percq,tage sttwr. en gaondheidsklachten

Wanneer we uitgaan van het '25yo$iteÍium' is te zien dat alle onderwerpen knel-
pnntan zijn. kr de tabel op de volgende pagina zijn de losse vragen behorend bij dezn
drie onderwerpen lr/eergegeven.
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Tabel 5 Specifieke stress- en guoilheidsklachten

We*belasting 711É vindt het werk lichamelijk erg inspannend

69ll werkt geregeld onder tiidsdruk

49ll zou het eigenliik kalmer aan moeten doen in het werk

48ll vindt het werk geestelijk erg inspannend

'[8lf vindt het werk vaak te yeÍmoeiend

2816 heeft geregeld problemn mst tompo oÍ drukte van het werk

Gezondheidsklachten 549É heeft nogal eens piln in botten en spieren

ffif heoft uaak een gevoel uan moeheid

4916 heeft nogal eens last van rugpijn

4216 heeÍt de laatste tijd gezondheidsklachten

38% hegft nogal eens last van hooÍdpijn

3396 voeh zich gauwsÍ mos dan noÍmaal

2891 uoelt zich nogal eens lusteloos

27ïohaell wd eens een verdooÍd gwoel oÍ tinteling in de ledernatan

Slaapklachten 3716 staat na het slapen geregeld moe op

25% komt vaak slaap tekoil

In de volgende paragraaf bespreken we de losse rnagen die gesteld zijn over stess
en gezondheid.

4.4.2 Losse vragen

Gezondheidsklachten

In tabel 4 was te zien dat 42%o aÍlngeeft gezondheidsklachten te hebben. Op de aan-
vullende waag of mensen gezondheidsklachten hebben door het werk antwoordt
eerderde van de respondenten dat dit het geval is.

Zieloeverzuim
Van de respondentur heeft 54o/o zich in het afgelopen jaar minstens éen keer ziek
gemeld. Gemiddeld lvaren zij n dezn periode 1,5 keer afinrezig en war€,lt zij gemid-
deld 23 dagen afvr ezig per zielÍegeval.
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5. Vergelijking resultaten 1998

Eén van de doelstellingen van dit onderzoek is om te bepalen of de werkdruk en de

risico's in de werksituatie zijn afgenoman. Dit is op twee manieren gedaan. De ma-
nier die we als eerste bespreken is de vergelijking van de somscores. Daarna gaan

we in op de wagen die gesteld zijn over veranderingen in werkdruk en over de aan-
pak van werkdruk.

5.1 Vergelijking somscores

In de volgende figuur zrjn de somscores uit het onderzoek van 1998 naast de resulta-
ten uit 2000 gez.et.

Taakinhoud

Leermogelijkheden

Werktempo'

Regelmogelijkheden

Werkhouding'

>5 kilo verplaatsen'

>25 kilo verplaaben'

Werkbewegingen*

Binnenklimaat*

Werkorganisatie'

Leiding*

Collega's

Waardering'

Relate werk-privé

Arbeidsvoonrvaarden'

VooruiEióten'

Toekomst in catering

Werkbelasting'

Gezondheidsklachten*

Slaapklachten

ïYo 'lOo/o 20o/o 30Yo 40o/o 50% 60% 70o/o 80% 90o/" 100o/o

Frguur 9 Vergeliikirg resuftaten 1998 en 2000. Een ' hetekent an signifrcante daling.
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In de figuur zijn drie opvallende dingen te zien. Ten eerste is te zien dat het percen-
tage klachten op alle onderwerpen is afgenomen. Daarnaast valt op dat de resultaten
uit beide onderzoeken hetzelfde pahoon laten zien: de somscores of de bal§es in de
figuur verhouden zich op dezelfde manier tot elkaar. Ten derde is te zien dat de
somscores, ondanl«s de daling, hoog blijven; er njn nog steeds veel risico's in de
werksituati e aarw ezig.

In de figur:r is verder met een * aangegeven welke verschillen significantS zijn: op
dertien van de twintig onderwerpen is sprake van een significante daling van het
aantal klachten. kr de CAO is echter vastgelegd dat gestreefd wordt naar een gemid-
delde daling van l0%o op de somscores.

In de figuur is te zien dat op vijftien onderwerpen een daling van l}Yo bereikt is,
namelijk taakinhoud, werktempo, verplaatsan van gewichten nraarder dan 5 kilo,
verplaatsen van gewichten zwaarder dan 25 kilo, werkbewegingen, binnenklimaat,
werkorganisatie, leiding, collega's, waardering, relatie werk- en privéJeven, voor-
uitzichten, toekomst in de contractcatering, gezondheidsklachten en werkbelasting.
h bijlage 6 is deze relatieve daling in een tabel weergegeven.

Op vier van deze onderwerpen is echter niet sprake van een significante verandering.
De vermindering van het aantal klachten op deze scores kan aan 'to€val' te wijten
zijn. Het betreft de onderwerpen: taakinhoud, collega's, relatie werk-privé en toe-
komst in catering.

Tenslotte njner twee onderwerpen waarop wel sprake is van een significante daling,
maar niet van een daling van tien procent. Het beteft de werkÍrouding en de ar-
beidsvoorwaarden.

5.1.1 SpeciÍieke aandachtspunten
7-oals gezegd is in de CAO-afspraken verder vastgelegd dat op vier onderwerpen -
die door de bedrijven z.elf te bernvloeden zijn - een specifieke daling van l0% be-
reikt dient te worden. De veranderingen op deze onderwerpen bespreken we nu.

5.1.1.1 \ilerkÍempo
De beoogde daling van tien procent Hachten is hier duidelijk bsreikt (van73%o naar
6l%). Deze daling is het gevolg van een daling in het percentage Hachten op vijf
van de zes bij dit onderwerp behorende items (snel werken, hard werken, niet ge-
noeg tijd om werk af te krijgen, veel werk moeten doen, op het werk is het vaak een
'gekkenhuis'). De score op één item is nauwelijls veranderd. Dit gaat om de vraag
of er in het werk sprake is van grote pieken en dalen in de drukte op het werk.

8 De verschillen tussen goepen zijn bepaald door middel van t-toets€ÍI, met een sigri-
ficantieniveau van 5% (de kans dat een gevonden verschil aan toeval toe te schrij-
ven is, is kleiner of gelijkaar.5o/o).
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5.1.1.2 Ergonomischeaspecten
Er zijn vier ergonomische aspecten waarbij de daling van t\o/o gehaald diende te
worden. Deze aspecten bespreken we nu.

Werkbewegingen

Het gemiddeld percentage klachten op dit onderwerp is met meer dan tian procent
gedaald valn 44%o in 1998 naar 33Yo in 2000. Deze daling is niet toe te schrijveÍl aan
enkele items, maar is het gevolg van een daling van Hachten op alle iterns die tot de
somscore behoren.

Gewichten van meer dan 5 kilo verplaatsen
Bij dit onderwerp is het percentage klachten ook genoeg gedaald: namelijk varr,Tl%o
naar 60%o. Er horen drie vragen bij dit onderwerp: of men vaak zware lasten van 5
kilo of meer moet duwen of hekken, moet tillen of moet dragan. Vooral de klachten
over de laatste twee onderwerpen (tillen or dragen) zijn afgenomor.

Gewichten van meer dan 25 kilo verplaatsen
Ook op dit onderwerp is het gemiddeld percentage klachten met de beoogde tien
procent gedaald (van26%onaar l8%o). Als we naar de losse items kijken is te zien dat
op alle drie de items (duwen of trekÍ<en, tillen en dragen) het percentage klachten is
gedaald.

Werkhouding
Voor de werl*rouding geldt dat het percentage klachten weliswaar significant is
afgenomen (van 50Yo naar 460/o), maar niet met de beoogde tien procent. Het percen-
tage klachten op twee items die tot de sornscore behoren is wel met l0% of meer
afgenomen. De respondenten hebben minder klachten over langdr.rig moeten zit0en
en gehurkt of geknield werken. De daling van het percentage klachten op deze twee
items is echter niet voldoende om de somscore met 10% te laten daleir.

De daling van tien procent is bereikt op drie van de vier ergonomische aspecten
(werkbewegingeÍr en gewichten van meer dan 5 en 25 kilo verplaatsen). op éen
onderwerp is de gewenste daling niet bereikt. Het betreft de werlÍrouding.

5.f.1.3 §tijl van leidinggeven en werkorganisatie
Bij het onderwerp stijl van leidinggeven zijn door de CAOaartijen twee sonucores
genoemd. Het gaat om het onderwerp 'leiding' en om het onderwerp 'werkorganisa-
tie'.

Leiding
Het gemiddeld percentage klachten op dit onderwerp is gedaald vm34o/o in 1998
naar 23Yo in 2000. Op elk item dat tot de somscore behoort is het percentage klach-
ten gedaald, tïlaar er zijn drie wagor waarbij deze daling wij sterk is. Meer mensen
geven nu aan dat de directe leiding een juist beeld van hen heeft in hun werl dat de
directe leiding voldoende rekening houdt met wat de respondent z,eg!. en d^ttljlztj
door de directe leiding voldoende ondersteund wordt in het werk.
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Werlarganisatie
Ook op het onderwerp werkorganisatie is het percentage klachten met meer dan tien
procent gedaald (van37% in 1998 naar 29Yo in 2000). Hetzelfde geldt voor wijwel
alle items die tot de somscore behoren. Er zijn slechts twee items waarop het percen-
tage negatieve antwoorden niet met de gewenste tien procent is gedaald. Dit zijn de
wagen of men regelmatig werkbesprekingen heeft en of er op de locatie sprake is
van een groot personeelsverloop.

5.1.1.4 Werkbelasting
Het laatste onderwerp dat exta aandacht lcrijgt is de werkbelasting. Hierop is de
gewenste daling van tien procent ook bereikt (nameldk van 68Yo naar S2Yo).Deze
daling is niet toe te schrijven aan enkele items, maar is het gevolg van een daling
van klachten op alle items die tot de somscore behoren.

5.1.1.5 Conclusies ten aanzien van specifieke aandachtspunten
De beoogde daling van tien procent klachten is bereikt op de somscores werktempo,
werkbewegingen, gewichten van meer dan 5 kilo verplaatsen, gewichten van meer
d^Ít 25 kilo verplaatsen, stijl van leidinggeven, werkorganisatie, en de werkbelas-
ting. Het gewenste resultaat is grotendeels bereikt, behalve op één ergonomisch as-
pect te weten de werk*rouding.

5.1.2 Functiegroepen
De derde onderzoekswaag is of de gewenste daling van het percentage klachten
voor alle onderscheiden functiegroepen is bereikt. In bijlage 6 zijn de sornscores van
de drie functiegroepen en het totaal in 1998 en 2000 weergegeven. In de onderstaan-
de tabel is aangegeven welke sonscores met 10% zijn gedaald per functiegroep.
Daarnaast zijn de onderwerpen aangegeven waarop het gemiddeld percentage klach-
ten significant is gedaald.
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Tahel 6 0alirg in het percentage klachten op de sonscares pu functiegroep

Somscore Totaal Cateringmedewerker leidinggevende Kok

Taakinhoud

Leomogeliikheden

tÍÍe*tempo

Bagelmogelílkheden

We*houding

Meer dan 5 kilo verplaatsen

Meer dan 25 kilo verplaatsen

Werkbewegingen

Binnsnklimaal

Werkoryanisatie

Leiding

Collega's

IUaardedng

Relatie we*-privó

Arbeidsuoom,aarden

Vooruitzichten

Toekomsl in contractcalering

Gezondheidsklachten

Slaapklachten

We*bdasting
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a : Plling van l0o/o of meer

@ = psling van l0o/o of meer en sielrificant
I wel sip.ificant maaÍ geen daling van l0%o of meer

Ten eerste is te zien dat het percentage klachten van cateringmedewerkers, leiding-
gevendeÍl en koks op een groot aantal onderq/erpen met tien procent of meer is ge-

daald. Het gaat hierbij om grotendeels dezelfde onderwerpen voor alledrie de groe-
pen. Als we kijken naaÍ de onderwerpen die volgens de CAO-afspraken met 10% of
meer moesten dalen, valt vervolgens op dat er slechts éor onderwerp is waarop deze
daling niet bereikt is. Het beteft de werl*rouding; de daling van lïYo klachten is
hier wel bereikt bij koks en leidinggevenden, maar niet bij cateringmedewerkers.
Overigens moet hierbij vermeld worden dat een deel van de dalingen - vooral bij de
koks - niet significant is. De vermindering van het aantal klachten op deze scores
kan - gegeven het geringere aantal respondenten in deze groep - aan 'toeval' te wij-
tan zijn.
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5.2 Vragen over veranderingen

Aan de respondenten die op één locatie werken is gewaagd of de werkdruk op de

locatie is veranderd. In de volgende tabel staan de antwoorden op deze vraag.

Tabel 7 l/eranderingen in de wukdruk op locatie ltl- I I í41

Werkdruk is toegenomen

Werkdruk is gelijk gebleven

lïe*druk is aÍgenomen

Aantallespondenten Percentagelespondenten

616 54%

468 41y,

50 4Yt

Meer dan de helft geeft aan dat de werkdruk is toegenomen,4lo/o geeft aan dat de

vverkdruk gelijk is gebleven en slechts 40À zegl dat de werkdruk is afgenomen. Dit
zijn opvallende resultaten, omdat het percentage klachten op alle sornscores was
afgenomen. In de volgende tabel staan de oorzaken die mensen hebben aangegeven

voor een toename of afrrame van de werkdruk. Dez.e waag is dus aan 58% van de

respondenten (666 mensen) gesteld.

Tabel 8 oorze*an yoor een taanderhg yen de wakdruk

Reden aÍnameltoenams werkdruk Toename uan werkdÍuk AÍname van werkdruk:

Percenlage mensen dal Pelcentage mensen dal

reden heeft genoemd reden heeÍt genoemd

it-616
Verandedng in werhijden 28%

Verandering in de hoeveslheid werk 819t

Verandering in de organisatie van het werk l8tÉ

Verandedng in de samenwsrking met leidinggevende(nl 13tt

Verandering in de sannnwelking met collega's l6tt
Verandering in de werkomgeving 7,L

Verandedng in de lichamelijke belasting 20yt

Verandering in de apparatuur enloÍ materialsn 7Yr

Genomen wsrldÍukmaatÍogelon

Anders...' 12X

Í{-50
26Yl

30tÉ

14lÍ

t8tÍ
20Yr

2%

r0r
4%

t0tÉ

42Yt

" de redenen die de respondenten hebben genoemd zijn weergegeven in bijlage 7.3 en7.4.

Een toename van de werkdruk heeft volgens de medewerkers vooral te maken met
een verandering van de hoeveelheid werk. Andere veelgenoemde redenen zijn een

in de lichamelijke belasting, de werltijde,n en de organisatie van het
werk Voor een afriame van de werkdruk worden vooral veranderingen in de hoe-
veelheid werk genoernd. Andere redenen die worden genoemd zijn veranderingen in
de werktijden, de samenwerking met collega's en leidinggevenden en andere rede-
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nen. BU de vraag over de afrrame van de werkdruk valt op dat veel mensen (42%) de

antwoordcategorie 'anders' hebben ingevuld. De ingevulde antwoorden staan in
bijlage 7 .4. Het is mogelijk dat deze antwoorden thuishoren binnen de vooraf vast-
gestelde categorieën.

Vervolgens is gevraagd of er in het afgelopen jaar maatregelen zijn genomen om de
werkdnrk aan te pal&en. Hierop antwoordt 3106 dat er inderdaad maahegelen zijn
getroffen, 69%o geeft aan dat er geen maatregelen zijn getroffen om de werkdruk aan
te pal:ken. Aan de mensen die aangaven dat er maatregelen zijn getoffen is ook
gernaagd om welke maahegelur het ging. Deze worden in de onderstaande tabel
weergegeven. Men kon meerdere antwoorden aanhrrisen.

Tabel 9 0*roífen naatregden on de wakdra* aan te pa*ken

GetrofÍen maatrsgelen om de werkdruk aan te pakken Percentage respondenten dat dere maatregolen noaÍnt

0{-373t

Verandering in we*tiiden 34tt

Aanpassing van de hoeveelhsid werk 181l

Aanpassing van de hoeveelheid penoneal 531Ë

Verandedng in de we*omgeving 5%

Vetandeilng in de hoeveelheid lichamelilke belasting 16tt

Aanpassing yan de apparatuur enlol materialen 22010

Verandedng in de organisatie uan hst werk 21lÍ

Maatregelen gericht op de samenwerking met leídinggauende(n| 1 ltt
Maatrcgelen gedcht op de samenwerking met collega's 1816

Anders.,.' 6ll

" de redenen die de respondenten hier hebben genoemd zijn weergegeven inbijlage 7.6

De meest genoemde maategelen om de werkdnrk aan te paldrcn zrjnde aanpassing
van de hoeveelheid personeel en de verandering in werktijden. Vervolgens is aan
deze groep gewaagd of de genomen maategelen inderdaad tot een vermindering
van de werkdruk hebben geleid. Tweederde van die groep geeft aan dat dit inder-
daad het geval is geweest.

Een maatregel die in de gehele contactcat€ring is ingevoerd is het 'meldingsformu-
lier werkdruk'. In de enquëte is gevraagd of de mensen bekEnd zijn met dit instru-
ment. Ongeveer de helft (5a%) van de respondenten kent dit meldingsformulier. Van
de medewerkers die dit meldingsformulier kennen, heeft,9Yo dit formulier wel eens
gebruikt. Van deze mensen zegl 15% dat het insturen van het formulier heeft bijge-
dragen aan een vermindering van hlm werkdnrk.

Een tweede maatregel die in de CAO is opgenonren beteft het gestucturecrd werk-
overleg binnen werktijd. Ook hierover zijn wagen gesteld. Ten eerste geeft tweeder-
de aan dat er in het afgelopen jaar gestructureerd werkoverleg op de locatie heeft
plaatsgevonden. Van deze groep z,egf 22o/o dat zij één keer werkoverleg hebben ge-
had in het afgelopen jaar,20%o zeg!tvtee keer werkoverleg te hebben gehad en59%
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heeft meer dan twee keer een werkoverleg gehad. Tenslotte is aan deze mensen ge-

waagd of dit werkoverleg onder werktijd is gehouden. De antwoorden op dez.ewaag
staan in onderstaande tabel.

Tabel l0 Tiidstip wearup weftorcrleg plaatsfindt

Percentage medewe*ers (Íl-71 8)

We*ovedeg alle keren onder werktijd 4916

We*oveileg nooit ondar werktijd l9tl
Vaker binnen dan buiten werklijd l39t

Vaker buiten dan binnon werktijd 19%

In de tabel is te zien dat de helft aangeeft dat het overleg alle keren onder werktijd is
gehouden.

Aan de 471 medewerkers die in het afgelopen jaar geen werkoverleg hebben gehad
is gevraagd waarom dit niet is gebeurd. In de volgende tabel staan de redenen die
hiervoor zijn gegevan. Zij konden meerdere redenen opg€ven.

Tabd I I Redenen waaron a geen werkoyerleg heeft plaetsgevondn

Reden Percentage medewerkers dat reden heeft genoËnd (il-4711

Geen interssss bij de medewe*ers S!É

Geen interesse bii de hidinggeuende 24yr

Geen mogelijkheden op de locatie 9%

Geen mogelijkheden tildens we*tiid 37*
Hst loon moet worden doorbstaald 7yr

" de redenen die de respondenten hier hebben genoemd zijn weergegeven in bijlage 7.7

In de tabel is te zien dat een gebrek aan interesse bij de leidinggeveirden en onvol-
doende mogelijkfiedan tijdens werktijd het meest genoemd zijn. Hierbij valt op dat
veel mensen (34o/o) de antwoordcategorie 'anders' hebben ingevuld. De ingernrlde
antwoorden staan in bijlage 7.7.Het is niet uitgesloten datdeze antwoorden thuisho-
ren binnen de vooraf vastgestelde categorieën.
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6. Samenvatting en conclusies

Het onderzoek diende antwoord te geven op de volgende drie vragen:
1. Hoe is het in het jaar 2000 gesteld met de werkdnrk in de contactcatering?
2. Is de beoogde daling van tien procent klachten op alle onderwerpen bereikt?

Bij de beantwoording van dez"e waag zal uitgebreid ingegaan worden op de
vier eerder genoemde aandachtspunten.

3. Geldt dit resultaat voor alle onderscheiden functiegroepen?

We bespreken de conclusies nu per vraag.

Vraag 1 Hoe is het gesteld met de werkdruk in de contractcatering?
De wagen over werkdruk zijn teruggebracht tot twee categorieën: vragen over de
werksituatie en vïagen over de gezondheid. In onderstaande tabel staan de aan-
dachtspunten voor deze twee onderwerpen. We spreken van een aandachtspunt wan-
neer meer dan een lsrart van de respondenten ongunstig oordeelt over een onder-
werp.

TaM l2 Aandachtspmten in de waksitwtie n de gaondheil

Aandachtspunten

Werksituatie Te krappe personeelsbezetting

leemogelijkheden

We*tempo

Regelmogelijkheden

UÍerkhouding

Gewichtan van meer dan 5 kilo uerplaatsen

We*bewegingen

Binnenklimaat

IUe*organisatie

Arbeidsvooruaarden

Uooluhzichten

591É ervaart warkbelasting als (tel hoog

53tl heeft geon Íunctioneringsgespnk gehad

Gszondheid Gezondheidsklachten

Slaapklachten

We*helasting

Gezondheidsklachrer door wuk
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Vraag2en3 Is de beoogde daling van tien procent klachten op alle onder-
rverpen en voor alle functiegroepen bereikt?

Wanneer we kijken naar de soÍrscores is te zien dat het percentage klachten op alle
onderwerpen is afgenomen. Op dertien van de twintig onderwerpen is sprake van

een significante daling van het aantal Hachten. kr de CAO is echter vastgelegd dat
gesteefd wordt naar een daling van 10% op alle somscores. Deze daling van 10% is

op vijftien onderwerpen bereikt, namelijk taakinhoud, werktempo, verplaatsen van
gewichten zvtaarder dan 5 kilo, verplaatsen van gewichten zurarrder dan 25 kilo,
werkbewegingen, birurenklimaat, werkorganisatie, leiding, collega's, waardering,

relatie werk- en privéJeven, vooruitzichten, toekomst in de contractcatering, ge-

zondheidsklachten en werkbelasting.

Op vier van deze onderwerpen is echter geen sprake van een significante daling. De
vermindering van het aantal klachten op deze scores kan derhalve aan 'toeval' te
wijten zijn. Het beteft de ondenverpen: taakinhoud, collega's, relatie werk-privé en

toekomst in de catering.

Tenslotte zijn et twee somscores waarop het percentage negatieve antwoorden wel
significant is afgenomen, rïlaar niet met tien procent of meer. Het gaat om de onder-
werpen werkàouding en arbeidsvoorwaarden.

Deze resultaten laten een positieve ontwilkeling zien, maar desondanks blijven de
percentages klachten op veel onderwerpan erg hoog.

Er zijnvier onderwerpen waaraan de CAO-partijen extra belang hechten. Het beheft
hier de volgende onderwerpen: werktempo, ergonomische aspecten (werlÍrouding,
werkbewegingen, het verplaatsen van gewichten zvraarder dan 5 en 25 kilo), stijl
van leidinggeven en werkorganisatie, en werkbelasting. De beoogde daling van tien
procent Hachten is bereikt op de somscores werktempo (met 16%o gedaald), werk-
bewegingen (25%), gewichten van meer dan 5 kilo verplaatsen (17%), gewichten

van meer dan 25 kilo verplaatsen (31%), stijl van leidinggeven (32o/o),

werkorganisatre Q2%) en de werkbelasting (24o/o). Het gewenste resultaat is
grotendeels bereikt, behalve op één ergonomisch aspect, te weten de werlàouding.

Op de vraag of de resultaten voor alle functiegroepen gelden, is ten eerste te z.eggerr

dat het percentage klachten van cateringmedewerkers, leidinggevenden en kolcs op
een groot aantal onderwerpen met l0%o of meer is gedaald. Als we kijken naar de

onderwerpen die volgors de CAO-afspraken met 10% of meer moesten dalen, valt
vervolgens op dat er slechts één onderwerp is waarop deze daling niet bereikt is. Het
betreft de werkhouding; de daling van 10Yo klachten is hier wel bereikt bij koks or
leidinggevenden, maar niet bij cateringmedewerkers. Dit verklaart waarom deze

score voor het totaal niet met l0% is afgenomen. Wanneer we naaÍ de significante
dalingen kijken, valt op dat het aantal onderwerpen waarop sprake is van een signi-
ficante afrtame in het aantal klachten kleiner is bij de kolcs dan bij de cateringmede-
werkers en de leidinggevenden. De vermindering van het aantal klachten op deze
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scores kan - gegeven het geringere aantal respondenten in de groep koks - aan 'toe-
val'te wijten zijn.

Op de losse waag of de werkdnrk is veranderd, geeft 54Yo aan dat de werkdruk is
toegenomen, 4lo/o geeft aan dat de werkdruk gelijk is gebleven, ur 4%o zeg!. dat de

werkdruk is afgenomen. Een toename van de werkdruk heeft volgens de medewer-
kers vooral te maken met een verandering van de hoeveelheid werk. Andere veelge-
noemde redenen zijn een verandering in de lichamelijke belasting, de werktijden en

de organisatie van het werk. Voor een afrrame van de werkdruk worden vooral ver-
anderingen in de hoeveelheid werk genoemd.

Tenslotte zijn vragen gesteld over de genomen maategelen om de werkdruk te ver-
lagen. Hierop antwoordt 3l% dat er inderdaad maategelen zijn gehoffen. De meest

genoemde maatregelen om de werkdruk aan te palken zijn de aanpassing van de

hoeveelheid personeel en de verandering in werktijden. Vervolgens is gernaagd of
de genomen maatregelen inderdaad tot een vermindering van de werkdruk hebben
geleid. Tweederde geeft aan dat dit inderdaad het geval is geweest.

Een maategel die in de gehele contractcatering is ingevoerd, is het meldingsformu-
lier werkdruk. Ongeveer de helft (54%) van de respondenten kent dit meldingsfor-
mulier. Van de medewerkers die dit meldingsformulier kannen, heeft9%;o dit formu-
lier wel eens gebruikt. Van deze mensen zegt slechts 15% dat het insturen van het
formulier heeft bijgedragen aan een vermindering van hun werkdnrk.

Een tweede maatregel die in de CAO is opgenomen betreft het gestructr:reerd werk-
overleg binnen werktijd. Ten eerste geeft tweederde van de respondenten aan dat er
in het afgelopenjaar gestructureerd werkoverleg op de locatie heeft plaatsgevonden.
Van deze groep geeft het mersndeel aan meer dan twee keer een werkoverleg te

hebben gehad. De helft van de medewerkers geeft hierbij aan dat dit werkoverleg
alle keren onder werlÍijd heeft plaatsgevonden. Aan de groep die in het af.gelopen
jaar geen werkoverleg heeft gehad is gewaagd waarom dit niet is gebeurd. De meest
genoemde redenen hiervoor zijn een gebrek aan interesse bij leidinggevenden e,n

onvoldoende mogelijktreden tijdens werktij d.

Concluderend kunnen we stellen dat er twee tegengestelde ontwikkelingen uit
het onderzoek naar voren komen. Ten eerste zien we een daling op alle somsco-
res. Aan de andere kant zien we dat de werknemens in de directe vragen over
veranderingen aangeven dat de werkdruk is toegenomen en dat veranderingen
op de locatie vooral te maken hebben met een uitbreiding van de werkzaamhe-
den door een toename van het aantal gasten, een uitbreiding van het assoÉi-
ment of een krappere personeelsbezetting. I)eze tegenstelling kan niet direct uit
de gegevens verklaard worden. Er kunnen verschillende processen aan ten
grondslag liggen, die echter alle nader ondezocht zouden moeten worden. Ten
eerste zou de tegenstelling veroorzaakt kunnen worden door een verschillend
antwoordpatroon bij bepaalde groepen. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat
ouderen gunstiger oordelen dan jongeren of dat mensen die langer in dienst
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zijn positiever over hun werk zijn dan degenen die sinds koÉ werkzaam zijn in
de contractcatering.
Een tweede mogelijkheid is dat de werkdruk omhoog is gegaan in de zin van de
hoeveelheid werk op locatie, maar dat de ervaring van deelaspecten van de
werkdruk (leidinggeven, regelmogelijkheden) verbeterd is. Dit zou het gevolg
kunnen zijn van de aandacht die vanuit de branche aan deze onderverpen
gegeven wordt. Een derde verklaring die hiermee samenhangt is dat de respon-
denten een andere opvatting hebben van het begrip werkdruk, en dat deze in-
terpretatie niet overeenkomt met de gemeten somscores. Tenslotte zou het zo
kunnen zijn dat er in 2000 een hele andere groep aan het onderzoek heeft mee-
gedaan. Dit blijkt niet uit de vergelijking naar geslacht, teeftijd en functie,
maar het zou kunnen zijn dat de twee groepen op andere achtergrond-
kenmerken sterk van elkaar verschillen.'

Uit de cijfers blijkt verder dat - ondanks de geschetste ontwikkelingen - de
werkdruk in de catering nog steeds hoog is. I)e percentages negatieve antwoor-
den op de somscores blijven - in absolute zin - hoog. \ilel btijken er tal van kan-
sen liggen om de werkdruk verder te verlagen. Zo heeft slechts éénderde van de
werknemers aangegeven dat op het werk maatregelen zijn genomen om de
werkdruk te verlagen. Bovendien kent maar 54Yo van de medewerkers het
meldingsformulier voor werkdruk Wanneer de in de CAo vastgelegde maat-
regelen verbreed en geihtensiveerd worden zal de positieve ontwikkeling door-
getrokken kunnen worden en de werkdruk in de catering verder kunnen dalen.
Dit effect zou versterkt kunnen worden door de medewerkers actief te betrek-
ken bij het zoeken naar oplossingen. Zij kennen immers de eigen werkproces-
sen het best en hebben daarmee goed zicht op de mogelijkheden deze in positie-
ve zin te veranderen.
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Bijlage I Opbouw yan de vragenlijst

Achtergrond en functie
Geslacht (1), leeftijd (2), lid vakbond (3), tlpe cateraar (4), functie volgens CAO
(5), werkgever (6).

Locatie
Aantal vaste mensen op locatie (7), voldoende personeelsbezetting (8), verandering
personeelsbezetting (9a), oorzaak verandering personeelsbezetting (9b), gemiddeld
aarfial gasten per dag (10), verandering aantal gasten (11), verandering assortimurt
(L2a), oorzaak verandering assortiment ( I 2b).

Aanpakwerkdruk
Verandering werkdruk (13), oorzaak toename werkdruk (13a), oorzaak afrrame
werkdruk (13b), maatregelen werkdruk genomen (99a), tlpe maatregelen (99b),
vermindering werkdruk agv maatregelen (99c), bekend met meldingsformulier
(100a), meldingsformulier gebruikt (100b), werkdruk verminder agv meldingsfor-
mulier (100c), werkoverleg gehad (101a), frequentie werkoverleg (101b), werkover-
leg onder werktijd (101c), reden geen werkoverleg (101d).

Het werk
1. Taakinhoud (14-18) 8. Verdeling werkzaamheden (56)
2. Leermogelijkheden (19-23) 9. Binnenklimaat(S7)
3. Werkbelasting(24-33a) 10. Werkorganisatie (58-70)
4. Oorzaken (te) hoge werkbelasting (33b) 11. Leiding (71-78)
5. V/erktempo (3440) 12. Collega's (79-83)
6. Regelmogelijldreden (4145) 13. rfr/aardering (84-85)
o Mbt de planning van het werk (46) 14. Relatie werk en privé (86-88)
o Mbt de inrichting van de werkplek (47) 15. Arbeidsvoorwaarden (89-91)
o Mbt de veiligheid (48) 16. Toekomstverwachtingen (92-98)
o Mbt de kwaliteits- en hygiënenormen 17. Slotoordeel werk (120)

(4e)
o Mbt de personeelsbezetting (50)
o Mbt het budget (51)
7. Lichamelijke belasting
o Werkàouding (52)
o Gewichten >5 kilo verplaatsen (53)
o Gewichten > 25 kilo verplaatsen (54)
o Werkbewe$ngen (55)

Gezondheid
Ervaren gezondheidsklachten (102, 104-1 15)

Klachten door werk (103)
Slaapklachten (1 16-1 l8)
Ziekteverzim (119)
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Bijlage 2 Berekening somscores

Somscore Items Berckening

Taakinhoud

lmmooelÍkheden

Werkbelasting

We*tempo

Regelmogelijkheden

[ichamelijke belasting

-werkhouding

-mser dan 5 kilo verplaatsen

-meel dan 25 kilo verplaatsen

.wsrkbewegingsn

Binnenklimaat

Werkoqanisatie

Leiding

Collega's

Waadedry

Rdatie werk-privó

Aósidsvooruaarden

Vooruitzichten

Toekomst in contÍactcatsÍing

Algernne gezondheidsklachten

Slaapklachten

Somscore klachten op uraag 14.18

Somscore klachten op uaag 1 9-23

Somrcorc klachlen op uÍeeg 24.28 en30

Somscors klachten op uaag 34.39

Somscore klachten op vraag 41.45

Somscore klachten 0p yÍeag 52, item 1-4

Somscore klachten 0p yÍaag 53, item 1-3

Somscore klachten op waag 54, item 1-3

Somscore klachten op uraag 55, item 1.7

Somscore klachten 0p yÍaag 57, Ítem 1.9

Somscore klachten op waag 58-63, 65,66,68-70

Somscore klachten op waag71-77

Somscors klachten op vraag 79-82

Somscore klachten op vraag 8'l-85

Somscore klachten op uaag 86.88

Somscors klachten op vraag 89-91

Somscore klachten op vraag 93.95

Somscore klachten op waag 96-98

Somscore klachten 0p vÍaao t 02, 1 04-l I 5

Somscore klachten op yraag I 1 6-1 t I

5

5

6

6

5

4

3

3

7

I
1t

7

4

4

3

3

3

3

t3

3
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Bijlage 5 Verdeling over de functies

Aantal

Regiomsdewerker 135

Cateringbeheerderllocatiunanager 390

Regio-f dislrictsmanager 5

Procescoördinator 0

Cateringmedewerker A 123

Caleringmedewe*er B 319

Catedngmdewerker C 73

Keukonassislent 3

Productiernedewerker A 2

Productiemedowe*er B 0

AÍwassel 7

Medewarler algemene dienst 7

Magazijnmeester 3

Medswerker uoedingsadministratie I
Hulpkok 2

Kok l2
ZelÍstandig werkend kok 29

Cheíkok 21

Aulomatsn-opsÍatoÍ 7

laAutomaten.opsrator,.teEhnicus 0

ChaufÍeurtgneindienst 0

Chauffeur 3

Andors, namelilk

0nbekend

Totaal

47

9l
t280

Percenlage

11,40h

32,8010

0,4tÉ

0%

10,396

28,896

6,10fi

0,316

0,2%

0r
0,69t

0,6%

0,3t6

0,1%

0,2yt

1.0N

2,4yt

1,8j6

0,616

0%

0't
0,3*

lndeling

Cateringmedewerker

Leidinggevende

Leidinggevende

CateÍngmedewe*er

Cateringmedewe*er

Catadngmedewerkel

Cateringmedewerker

Cateringmodue*er

Cateringmedewerker

Cateilngmedewe*er

Cateringmedewerker

Cateringmedewerker

CAM

Kok

Kok

Kok

Kok

Kok

cAtrl

CAM

CAM

cAi,

Anders
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Bijlage 6 Somscores totale groep en functiegroepen in
1998 en 2000

Absolute en relatieve daliry op de sonscores voor het totaalTabd I

Somscole 19SB (lrl-SS3l 2000 (Írl - I 2801 Absolutg daling Relatieve daling

Taakinhoud

leemogelijkheden

Werhempo

t99É

31tt

73ï.

Regelmogelijkheden 36ll

We*houding 50f
) 5 kilo Yerplaatsen 71.$

> 25 kilo verplaatsen 26lt

We*bewegingen Uf
Binnenklimaat 38tÉ

Werko4anisatie 37X

Leiding 34t6

Collega's l69t

Waardering 22!É

Belatie werk en privó zl'h
Afteidsvoonilaalden 4Stt

Vooruitzichten 6016

Toekomst in catedng 22Yt

Gezondheidsklachten 371l

Slaapklachtur 309É

We*belasting 689t

17X

29X

6t96

$r
46tÉ

59t6

18tt

33%

30*
29X

23Yl

14*
18tÉ

r896

46ll
49ït

r9'É

31Í
28*
521*

2X

20fi

12*
3r
4ch

12lt
896

1191

8tÉ

8t6

11tÉ

z'lt
4.h

3'É

3'Ë

flt6
3ta

8*
zYt

16ta

llr
69É

16r
896

8tt

17Yt

31t6

25'lt

21'lt

22Yr

32ït
r3'6

189t

14Yt

6jÉ

18tt

14ïr

16tË

7lt
24cfi
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Tahel 2 Vergelijking sonscores totale gruep en fanctiegroepet in I 998 en 2000

Medewerker Leiding0evende

rs98 2000 1998 2000 1998 2000 1998 2000

n-593 n-1280 n-289 n-669 n-180 n-395 n-42 n-65

KokTotaal

Somscore

ïaakinhoud l9%

leermogelijkheden 31!l
Werktempo 73%

Regelmogelijkheden 36tl
UÍerkhouding 50jó

) 5 kilo verplaatsen 71l*
) 25 kilo verplaatsen 261n

We*bewagingen 44Yt

Binnenklimaat 3816

We*oryanisatie 37ït
leiding 34t6

Collega's 16tt

Waardering 221n

Relalíe werk en priué 21l.n

Arbeidsvoonrvaarden 49tt

Vooruitzichten 60tl
ïoekomst in catedng 22lc

Ggzondheidsklachten 37.L

Slaapklachten 30t6

We*belasting 68lt

1701 22lt

29'í 39tÉ

61n' 74yr

33tÉ 47!É

4696' 521Í

59t(' 71ïl
t8%' 24ll

33r' 45%

30%' 38r
zgx' 37*
231$', 29!Í

14,h 16'6

l8*' 22*
tSti 19t6

48!6' 48r
4gtl' 62c/t

19 20X

3fl6' 38%

28* 30rÉ

52.h', 70y!

lgjÉ 13tÉ

33%' t9%

60tÉ' 73'í

45tI 22oÍo

4816' 48ït

EzÏ'. 65%

18tl' 21Yr

37?l', 3S%

31tÉ' 33Í
28Yr' 3391

22.h', 38ll
15t( 13%

18lt' t9t6

18% 20Yt

43n 509É

5l%' 559É

19ït 22Yo

3196' 35tÉ

2S* 3r t6

521*' 68%

l4'lo l3t6 16%

22oh 21* 27'L

62t6' 73!Í ïtltl
17,h' 24oh 22.1t

43*' 49tl 42%'

54t6' 83tÉ 67'L'

l6tÉ' 3896 28olo

27 ' 43tÉ 2g1tr.

2gth' 38% 29yt

28tfi' 40* 32rL

23 ', 3591 27qtr

11% 18$ 22qI

16 251h 28yr

19f, 27lÍ 170fi

481É 50% 54%

u$' 56t6 56'6

l9% zSth 22y.

32Í 32r 24!l

28 281tr 30jÉ

53*' 63tÉ 4g96'

Onderstreepte percentages wijken l0% of meer af van het percentage in 1998. Het
gaat hierbij om een relatieve daling van tien procent. Dit betekent dat een score van
bijvoorbeeld 30% klachten met3yo moet worden teruggebrachttot2To/o.

Percantages die met ean * zijn aangegeven, wijken significant af van het percentage
in 1998.
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Bijlage 7 Weergave van de open ant\iloorden

In deze bijlage zijn alle door de respondenten zelf opgeschreven antwoorden weer-
gegeven.9

Bijlage 7.1 Oozaken verandering in personeelsbezetting (vraag 9b)

o 1 medewerkster meer voor 7 uur.
o I persoon heeft ontslag genomen, geen nieuwe hiervoor.
o 4 kapiteins op een schip.
o 4vd6 njn zeer lang ziek an vervangend personeel niet te krijgen
o Albron vond de werkdruk te hoog op deze locatie.
o Als mensen vertrekJ<en worden er geen nieuwe aangenomen.
o Andere catering rnanager
o Andere indeling van personeel
o Andere manager
o Automaten geplaatst, bezuiniging.
o Ben sinds paar maand locatie beheerder, hebben ll2 uw afgehaald.
o Beter ingedeeld
o Bezetting op peil gebracht * I pers. In dienst opdr.gever.
o Bezuiniging
o Bezuiniglng op personeel
o Bezuiniging van uren
o Bezuiniglngen
o Bezuinigtngen.
o Collega's ander werk.
o Collega's hebben ontslag geromen, *- 8 personen.
o Collega's ontslag gexrome,n.

o Collega's weg gegaan, geen nieuwe collega's terug gekomen.
o Collega's werken op andere locatie.en veranderen van werkplaats
o Collega verfrokken en niemand daarvoor teruggekomen.
o Dat weet ik niet.
. De chef vindt dat we met genoeg mensen zijn.
o De humeur van de cm
o De kantine is vergroot.
o De personeelsbez*tirrywas te ruim en is dus aangepast.
o De werlsaarnheden waren voor I persoon niet uit te voeren.
o Door fusie komt er per 2l-t2-2000 een bedrijf bij.
o Door ons zelf aangegeven te hoge werkdruk.
o Door steeds weer met andere uitzendlaachten te werken.
o Door ziekte van mijzelf.

9 De antwoorden op de open vragen zijn letterlUk overgenomen van het invoerbureau,
hierdoor kunnen er spelfoutan in voorkomen.
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o Door ziekÍes
o Een aantal langdurige zieken.
o Een eigenwijze nunager, die niet aan de bel trekt.
o Een half uur per dag minder werken.
o Een verandering in de werkzaamheden.
o Efficiihter werken.
. Eindelijk een paar mensen die bij ons willen blijven werken.
o Er is een medewerlater bijgekomen.
o Er is een sons chef bijgekomen.
o Er is iemand met de fut,en niemand voor terug gekomen.
o Er is te weinig personeel.
o Er zijn meer contracturen toegez,egdwat niet na is gekomen.
o Er zijn meer gasten bijgekomen maar minder vast personeel.
o Er zijn meer me,nseÍl gekomen, van het bedrijf. Waarvoor wij wrkn.
o Er zijn mensen verholJ<en.
o Er zijn weinig uitzend of regiokrachten te laijgen.
o Extrapersoneel voor 15 uurperweek.
o Exta werk voor het verzorge,tr van luxe lunches.
o Extawerkzaam
o Flexibele inzet.
o Geen personeel en ziek
o Geen personeel te krijgen voor dit werk.
o Geen personeel te l«ijgen voor het opvangen van zieken.
o Geen personeel te krijgen.
o Geen vast personeel, 3 vast en2 uittzend- of regiomedewerkers
o Gratis hulp stagiair werkstad.
o Grotere hoeveelheid maaltijden die we moeten produceren.
o Heel veel langdurige zieken
o Het bedrijf sluit in mei 2001.
. Het team is uit elkaar, rnanager is ook weg, ander team.
o Het weg gaan van personeel.
o Het werd steeds dnrkker.
o Hoeveelheid werk wordt verricht in te weinig contracturen.
o Hog€re omzntper uur te realiseren.
. Hoog ziekteverzuim.
o Ik ben de aanvulling omdat werkdruk te groot was.
o Ik ben pas bij tekort dus ik kan er niet overpraten.
o Ik zelfgekozenvooriets anders.
o Ingeschreven uren hram niet overeen met ingezette uen.
o Intern schuiven met personeel.
o Invullen van vacatures.
o Invulling vacafirre.
o Keuken dicht gegaan extra personeel naarrestaurant gegaan.
o Klachten over de te hoge werkdruk
o Kon het alleen niet meer aan, sinds 3100 2 manslocatie.
o Kosten aspect (pers. kosten).
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o Langdurig zieken en personeel die werken op arbeidstherapie.
o Langdurige ziekte verzuim.
o Leerling kok eist veel aandacht, is echter geen tijd voor.
o Medew. erbij ivb verhuizing, uitbreiding van lunch's/diner's
o Medew. \ilegens verhuizing weg, geen vacature voor h nieuwe.
o Meer flexibele laachten.
o Meer klantan, te weinig uitzendkrachten.
o Meer koffieautomaten en extra lunch en vergaderservice.
o Meer maaltijden te bereiden.
o Meer personeel.
o Meer uren
o Meer uren. Nooit hetzelftle werk.
o Meer vast personeel.
o Meer werk in het zelfde tijd bestek.
o Meer werkzaamheden
o Meerdere soorten catering.
o Meeste mersen andere baan.
o Mensen die weg z;jn gegaannaaÍ een rustiger locatie.
o Mensen gaan in de wao en er komen geen meÍrsen voor terug.
o Mensen gaan naaÍ ander kantoor door het hele land.
o Mensen gaan weg eÍr geen nieuwe terug.
o Minder personeel, meer luxe.
o Minder uren ingezet.
o Minder vast personeel.
o Moet omzet per uur halen, deze wordt steeds hoger gesteld.
o Na een aantal problemen nieuw personeel aangenomen.
o Naar een nieuw gebouw.
o Niernand wil 's avonds meer alleen werken.
o Nieuwe baan.
o Nieuwe begroting komend jaar, minder uren inzetien.
o Nieuwe leiding.
o Nieuwe locatie
o Nieuwe manager
o Nieuwe medewerkers in dienst i.p.v. langdurig zieken.
o Nwo verhuisd, heeft contact opgezegd.
o Omdat de nachtdienst gaat verdwijnen, collega's ander werk!!
o Omstandighedencateraar.
o Onbekend
o Op dnrkke dagen een vaste kracht erbij.
o Opdrachtgeveringekrompen
o Overgangvan "openboek" naar "forfair".
o Overname vanbeheer door ecs van de opdrachtgever.
o Pas in januari opgestart op deze locatie.
o Personeel moeilijk te vervangeir.
o Personeel neemt ontslag en er komen geen nieuwe mensen bij.
o Personeel rent weg.
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o Personeel verloop
o Personeels wegloop ivm werkdruk
o Personen vertrokJ<en (ziek) ander werk.
o Reorganisatie
o Restaurant is commercieel gaan draaien.
o Restaurantuitgebreid.
o Service moet omhoog.
o Situatiearbeidsmarkt.
o Stagiaire
o Shenger op de contacturen moeten letten.
o Te hoge werkdruk
o Te hoge werkdruk.
o Te lage verdiensten, te lange wachttijdeÍl vast contract.
o Teveel ontslag genomen.
o Teveel werl«reÍl in verhouding met omzet.
o Uitbestedingautomaten.
o Uitbreidingafdeling.
o Uren inleveren
o Vacature wordt opgevuld met regiomedewerkers/uitzendkrachten
o Vacafires worden niet ingewld.
o Vaker uitzendkrachten erbij.
o Van 3 ploegensysteemnaar 5 ploegansysteem.
o Van twee locaties naar een locatie gegaan.
r Vanwege de dnrkte.
o Vaste medewerkers zijn nooit vervangeÍI.
o Vaste medewerkster al lang ziek
o Vaste medewerkster erbij.
o Veel dnrl&er geworden.
o Veel klachten over onderbezetting
o Veel mensen ontslag genomen.
o Veel vast personeel verho*Í<en
o Veel zieke die zenietaanvullen wegeÍrs bezuinigingen.
r Veel zieken eÍl geen ander personeel te laijgen.
o Veel zieken en geen personeel te lcrijgen.
o Veel zieken en veel vaste mensen weggegaÍm en nog niet???
o Veel ziekte vaste medew. En ongeschoold uitzendpersoneel.
o Veel zieldpvqztrirn/ zurangerschapsverlof of een andere baan.
o Veel ziekteveruuim in uitleen aan andere locaties.
o Verandering (uitbreiding) in assortiment.
o Verandering ivm afreke'nen--overgaan betaling naar chippen.
o Verandering van aantal collega's door vertrek.
o Veranderingwerhnrijze
o Verbouwing van buffet. Meer tijd nodig.
o Verhuizing
o Verhuizing naaÍ oen ander gebouw.
o Verloop van personeel
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. Verloop van psrsoneel.
o Vernieuwing van het contract door contact-cateraar.
o Verplaatsing naar andere locatie via sollicitatie.
o Vierde persoon erbij.
o Vorig jaar was er een groot verloop van cateringmedewerkst.
o We hebben er iemand bij gelaegen die stage loopt.
o We hebben kofÍieautomaten gekregen.
o We staan met, 2 vaste medewerkers en 2 vaste oproepl«achten.
o We werkÍen eerst met 6 mensen
o 'Wegens bezuinigingen ziekte wat niet aangevuld wordt.
o lVegensvervelendeomstandigheden.
o Wegens ziel<te, en verlof van de andere 2 collega's.
o Wegens ziekÍe.
o WegvalleÍl trvee medewerlsters.
o rWegvloeienpersoneel

. WU zijn hier op l juli 2000 gestart.

. WU zijn overgegaan van magnetron naar vers eten.
o Zelfstandig kok vertrokken en hulpko§e terug.
o Zieken
o Ziekte
o Ziekte (langdurig)
o Ziekte en niet aan de juiste mensen kmnen komen.
o Ziekte en niet vervangbaar omdat het ploegenwerk is.
o Ziekte personeel
r Ziektevermindering
o Zijnper l-10-2000 zelfstandig gaan draaien zonder cateraar.
o Zwangerschapsverlof en zielde.

BiilageT.2 Oozaken verandering assortiment (Vraag 12b)

o 4 nieuwe personeelsleden, ander assortiment, uitgebreid meenverk aan geveÍI.
o Omdat we het voor de gasten aantekÍ<elijker willen maken.
o Eigen idee.
o Stengere eisen
r Andere producten die dan ook weer duurder zijn, af ur toe te duur.
o Beleid van cateraar.
. Eigen initiatief
o Niet
o Meer vraag
o Meer u:aag.
o Door wagen te stellen aan de gasten. (hun smaal wat nj er van vinden).
o Verbetering service.
o Andere weÍrsen van de Hant.
o Assortimentuitbreiding.
o Assortimentveranderd.
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. Door opdrachtgever gevraagd.
o Nieuwe leiding.
o Gezondeproducten, lightproducten.
o Verder lopen nieuwe locatie.
o Bazaar geworden.
o Meer marktgericht gaan werken.
o DnrkÍ<er geworden
o We hebben zelf het assoÉiment uitgeb'reid.
o Nieuwecateringmanager.
o Meer service wilen geven.
o Weet ik niet
o Vraag van de gasten en opdrachtgever.
. Uit eigor initiatief, moest van het hoofdkantoor.
o De gastor willen steeds meer andere dingen eten.
o Voor hogere senrice.
. Vflj vonden het zelf leuk om het assortiment uit te breiden.
o Andere chef in de catering.
o Meer keuze voor de gasten.
o Als je hnnliteit levert wordt devraaggroter.
. Meer klante'n bij.
o Vernieuwing van keuken en kantine.
o Eigen initiatief
o Nieuwe zeer slechte leidinggevende.
o Verbouwing
o Verandering van buffet samenstelling.
o Eigen initiatief
o Rekeninghoudend met de gasten.
o Meer keuze in gerechten.
o Acties, thema's, aanbiedingor en specialiteiten.
o Wensen van de klant.
o Samenvoeging van 2 locaties.
o De waag van dezrlfde opdrachtgevers zijn groter gewordor.
o Door de wens van de gasten.
o Het pand waar ik werk is pas 4 maanden geopend.
o Andere manager
o Anderecateringbeheerder
o Nieuwe locatie
o Verandering van personeel.
o Verbouwing
o Proberen de mensen meer laten uitgevan.
. Vraag van de gast
o Doordat we pas in januari 99 njnopgestart als nieuwe locatie.
o Verbouwingrestaurant.
o Meer recepties naast de hmch.
. Verhuizing
o VErnieuwing catering nranag€r.
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o Er zijn veel ecoproducten bijgekomen dus meer werk in de keuken.
o Andere leverancier.
o Eigen ideeën.
o Veel meer keuze in producten.
o Alles is mogelijk.
o De opdrachtgever wilde een ruimer assortiment.
o Meer waag naar vegetarisch ed.
o Nieuw management.
o Hopende dat het contact verlengd zou worden.
o Eigen initiatief, vermodernisering van het assortiment.
o Weet ikniet.
o Afinrisseling en lraag naaÍ.
o Uitbreiding van het assortiment.
o Nieuwe cm.
o Nieuw gebouw voor de opdrachtgever.
o Weet ik niet werk te kort.
o Eigen initiatief om maaltijden te gaan verschaffen.
o Service naar de gasten.
o Steeds meer eisen van de gast, (calorie-arm, vegetarisch, islamitisch enz.,).
o Uitbreiding met eco productur.
. VfU zijn overgegaan van magneton naar vers eten.
o Op verzoek gasten.
o Nieuwe numager, dus meer variatie.
o Meer waag naarbepaalde voedingsmiddelen. (light enz.)
o Groter aanbod producten en daar waag naar bdvoorbeeld eco en vegetarisch.
o Verbouwing met uitbreiding.
o Service niveau verhoogd.
o Een grotere kantine met eilandjes.
o Ben nieuw op de locatie, en voer nu eindelijk het assortiment die Van Hecke

wilt.
o Meer vraag naar andere producten.
o De gasten vragen steeds meer om warÍne maaltijden.
o Veel meer lunches om klaar te make,n.
o Het meer biedeir aan de klant.
o Nieuwe manager
o Verzoekvanopdrachtgever.
o We lcrijgen een keuken.
o Meerdere soorten catering.
o Nieuwe manager.
o Innoveren.
o Anderecateringmanager.
o Nieuweopdrachtgever.
o Cateraar esc heeft dit zelfgedaan.
o Aantrekkelijk maken voor meer gasten.
o De gaste,n steeds iets nieuws brengen.
o Nieuwe beheerder
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. Veruoelq i.v.m. assortiment verandering.
o Ik het overgenomen van iemand die er geen zin meer in had.
o Andere kaart.
o Eigen inbreng uitgebreid.
o Eigen initiatief
o Invoering upper crust (nieuw product).
. Vraag / aanbod.
o Strengere eisen.
o Om meer gasten aan te trelken.
o Nieuwe rnanager.
o Loc. Is verbouwd het assortiment is uitgebreid (meeting conc.).
o Meer variatie (b.v. vegetarisch) meer keuze.
o Dit was de enige manier om met 2 man te mogen werken. OfilzÉt met dwe ge-

rechten die weinig handelingen vergen.
o Verhuizing
o Uitbreidingrestar.rant.
o Is een opstart locatie, dus gaandeweg een uitgebreider assortiment.
o 'We 

hebben het assortiment zelf uitgebreid.
o Eigen initiatief.
o Veranderingassortiment.
o Meer keuze om meer aan te bieden aan de gasten.
o Wens van de gasten
o Eigen initiatief
o Verandering nunager.
o Een verandering van de vraag.
r Verbouwing
o Exha nieuwe producten
o Eigen initiatief.
o Nieuw catering concept eïr ene proef locatie. Het assortiment verandert regelma-

tig.
o Meer vraag naar afinrisseling en luxsr assortiment, vooral met party-catering.
o Automaten lopan en meer aanvïaag.
o Nieuwe manager.
o Side-senrices
o Warme maaltijden
o Een nieuwe beheerster
o Door het bedrijf zelf.
o Nieuwe manager, nieuw assortiment.
o Nieuwe cm.
o Nwe rnanager
o Er moest er wel een bijkomen.
o AndEre same,nstelling van ons uit.
o Meer keuze gevraagd door de gasten.
o Uitbreiding gasten.
o Vraag naar nieuwe dingen doen de gasten.
o Uitbreiding klanten bestand.
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o Poglng tot behoud van contact.
o Veel eisende opdrachtgever.
o Meer exta activiteiten.
o Verandering van een nieuwe locatie.
o Nieuwe chef.
o \Vilde meer variatie hebben.
o Wens van de gasten.
o Ondernemersgeesttonen.
o Er is een koeling geplaatst.
o Afirisseling in assortiment.
o Nieuw pand.
o Vraag van de gast.
o Andere cateringmanager.
o Anderecateringmanager.
o Anderecateringmanager.
o Meer taken erbij.
o Eigen aanbod van ecs
o Vernieuwingassortiment.
o verandering van publiek nl meer kantoormense,n ipv fabrielsmensen
o verhuizing van opdrachtgever naar een nieuw pand ingaand op 27112000.
o Andere leverancier gekregen.
o Na verbouwing meer apparaten gelcregen.
o Verandering van het concept.
o Meer vegetarische producten, en elke dag warme maaltijd.
o Nieuwe mensen biruren halen Van Hecke.
o verbouwing van het restaurant njn geenlijncateraar meer, maar bazaar.
o 2 of 3 dingen meer. om het de gasten zoveel mogelijk naar de zin te maken.
o Andere behoeften van de gasten.
o Uitbreiding dmvbiologische productan, bakoffproducten e.d.
o Meer lunches.
o Voor meer keuzes voor de gasten.
o Meer \r/ensen en meer eisen.
o Kostenbesparing
o Invoering uppercrust, burgerline en ander assortiment.
o Uitbreiding van de service.
o Nieuweleidinggevende.
o Een nieuwe beheerster.
o Bazaat geworden.
o Verandering concept.
o Eigen initiatief, themaweken en luisteren naar de klant.
. Eigen beslissing
o Hebben we zelf gedaan.
o Zelf initiatief.
o Meer activiteiten
o W'ensenopdrachtgever.
o Dat weet ikniet.
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o 7*lf als beheerster meerdere dingen toegevoegd.
o Door mijzelf.
o Onze creativiteit
o Verandering vanpersoneelsbezetting.
o Daar was vraag naar.
o Sinds april gestart.
o Promotioneel
o Andere manager.
o Meer klanten.
o Een kok in dienst.
o Ideeën van personeel en manager.
o Er is een personeelskantine bijgekomen en een sub verliging op een andere loca-

tie.
o Hogere eisen aan de maaltijd.
o Nieuw werk.
o Eigen initiatief
o Nieuwe Íranager
o Ander opzet vd presentatie van hmch voor de gasten
o Gesplitst wegens verbouwing
o Meer koffieronde en hmch

Bijlage 7.3 Oorzaken toename werkdruk (Vraag 13a)

o Meer vergaderingen exha koffierondes.
o Ovenwerk(diepwiesmaaltijdenverzorgen).
o Ziekte leidinggevende.
o Verandering van organisatie Prorest catering.
o Vermeerdering van gasten.
o Meer gasten
o Veel (3) vaste krachten langdurig afirezig.
o Renovatie
o Meer bedrijfspersoneel erbij, dus harder lopen.
o Meerwerh minder tijd gelaegen.
o Meer gasten in de kantine.
e Verslechtering van de organisatie.
o Meer gasten
o Meer takcn bijgekomen dan personeel.
o Meer excursies, vergaderingen van directie en personeel.
o Geen vervanging van rnanager, bij ziekte.
o AangeÍromeÍr voor catering, nu ook schoonmaak.
o Dependance erbij.
o Meer vergaderingen en lunches, omdat hooftlkantoor geworden is.
o Minder collega's door ziekte.
o Verandering opdrachtgever.
o Steeds meer gasten.



TNO-rapport

48

. Omdat wij nog niet goed gesetteld zijn.
o Minder personeel
o Zelfde werlg minder mensen.
o Meer mensen in restaurant.
o Te weinig personeel.
o Geen regio's of uitzendlaachten.
o Meer mensen die zijn komen eten.
o Verandering leidinggevende.
o Werkt altijd met uitzendlcachten.
o Invoeren automatisering, dit zal na verloop van tijd werkdruk wegnemen.
o Meer meÍrsen ftlanten), meer werk.
o Veel zieken, weinig vervanging.
o Op 1 locatie vaakmet weemde uitzendkrachten.
o Een hc conhact.
o Meer gasten, meer activiteiten.
r Kosten.
o Ziekte leidinggevende (hernia).
. Vrij nemen is lastig, omdat er voor mij altijd 2 medewerksrs op moeten ko-

men.
o Toename uitzendlcachten bij opdrachtgever.
o Nieuw systeem hygièhe.
o Meer gasten.
o Niet altijd volle bezetting personeel.
o Meer mensen langs balie maar met hetzelfde aantal man per dag.
o Vervangend personeel moeilijk te realiseren
o MeEr gasten.
o Vooral personeels tekort.
o Overspanning manager
o Inhuurpersoneeldatnietvaardiggenoegis,ofkomtniet.
o Door onbehvame uitzendkrachten.
o Meer werkzaamheden door minder personeel.
e Slechte samenwerking.
o Cliënten willen steeds meer.
o Meer lryaÍme gangen lunches die uitgeserveerd moeten worden.
o Door nieuwe college.
o Personeel te kort.
o Op de vestiging is een verbouwing gaande.
o Meer locaties binnen het bedrijf.
o Vergaderingen en hmchen.
o Meer extra activiteiten
o Meer mensen, nog steeds geen vast personeel, maar uitzendkrachten.
o Werkdrukhoog
o Door drukte laijg ik hoofdpijn.
o Geenaanbodvangoedpersoneel.
o Veranderanapparatuurvaakkapot.
o Veranderde locatie/werkplek op de locatie-routing.
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. Dingen beloven en niet nakomen.
o Vaak geen2e hulp, er is geen personeel te krijgen.
o Vast personeel dat ander werk lcrijgt.
o Meer werk door meer klanten.
o Drulí<er in het algemeen.
o Extra activiteiten.
o Meer gasten, medewerlsters te kleine capaciteit en apparatuur.
o Veel zieke mensen.
o Verandering keuken en kantine

Bijlage 7.4 Oorzaken afname werkdruk (Vraag 13b)

o Vaste invalkracht
o Minder klanten, daardoor is de werkdruk minder.
o Een dame er extra bij in dienst.
o Bedrijf sluit in mei 2001.
o Minderklanten
o Extapersoneel
o Alleen gewerkt kan dan zelf alles doen.
o Personeel minder
o Namehjk afrrame gasten.
o Meer personeel in vaste dienst.
o Verbouw van locatie
o Ingewerkt zUn.
o Personeelsinkrimpingopdrachtgever
o Verandering in assortiment.
o Minder drukte in locatie.
o Sinds zelfstandig 1-10-2000, een extra kracht bij drukte.
o fu verband met gezondheid.
o Werken met asielzoekers.
o Minder gasten.
o Minder gasten.
o Veranderingwerkgever(overgenomen).
o Minder gasten door verhuizing afdeling van het bedrijf.
o Veel meer vergaderingen 's middags meer borrels klaatzetten, meer afivas brjge-

komen.

Bijlage 7.5 De drie belangrijkste ootzaken van een hoge werkbelas-
ting (Vraag 33b)

o Afstand werk-huis
o Alle problemen die zich voordoen zelf oplossen.
o Alles op tijd klaar zetten.
o AIs er grote uitgebreide lunches zijn, dan is het druk.
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. Altijd tegen de klok werken
o Andere aftlelingen
o Ben 58 jaar en werk niet meer zoveel.
o Collega's werkend houden.
o Combinatie 5 dagen werkeÍl binnenshuis en buitenshuis.
o Door mijn leeftijd, wordt het mij allemaal te zuraarl
o Door toegenomen gasten.
o Een slechte weerstand met opdrachtgever
o Er moet veel adm.gebeuren.dit kan niet onder werktijd.
o Extra dnrk vanuit moedermaatschappij compass.
o Extra lunches.
o Geen hoge werkbelasting.
o Geen lift aanwezig.
o Geenvastpersoneel.
o Gevolgen van een auto ongeluk tn 1997.
o Hele dnrkke dagen of uitval personeel.
o Het aansfuren van ongeschoold personeel.
o Het heen en weer rijden naar andere locaties.
o fft ben mijn werk aan het aÍbouwen, nu nog 2 dager,werkzaam.
o Ik moet denken voor twee.
o ft12+3 komt in 2001-3 verandering v/egens nieuwe keuken.
o ftl minder tijd meer doen.
o ft1 oplossingen voor lichamelijke belasting gaat teveel tijd.
o Is een deel te wijten aan mijn ziekte. (reuma)
o Je staat alleen dus doe je ook alles alleen.
o Locatie is veel te warm.
o Men gaat ervan uit dat je zo de taak overneemt van cat.beh.
o Mijn leeftijd ga ik voelen.
o Niet te peilen hoe de dag verloopt.
o Niveau van medewerkers is laag.
o Ondersteuning vanuit hoofdkantoor.
o Opdrachtgever
o Oprdrachtgever heel veeleisend.
. Open van 7 tot 23 uur, 5 tot 10 min. Tijd om te eten.
o Openingstijden restaurant 8.30 tot 18.30
. Reistijd totaal 3 uur per dag.
o Samenwerkingorganisatieprorest.
o Sinds kort in dienst, 3 maanden, nog niet goed ingewerkt.
o Slechtecommunicatie.
o ïe hoog om ook op andere locaties bij te springen.
o Te veel doen in eeÍr veel te korte tijd.
o Te veel in de koeling gaan.
o Te veel zware dingen tíllen + onveilig.
o Te weinig inzet uren voor de hoeveelheid werk.
o Te weinig mensen (collega's)
o Te weinig personeel.
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o Te weinig tijd
o Tekort aan apparatuur, materialen.
o Tekortpersoneel is de grootste boosdoener.
o Tekort uren om alles goed te doen.
. Tijdsdruk
o Veel cliënten van buiten op directie niveau.
o Veel ligt aan tekort aan personeel.
o Veel lopor voor koffierondes.
o Veel lopen.
o Veel mensen worden elders ingezet.
o Veel piekbelasting, uitwagen offertes.
o Veel schoon te maken.
o Veel veranderingen van leveranciers, administatie
o Veranderingopdrachtgever.
o Vervangendpersoneel.
o Vervanging in dezelfde tijd waar anderen de routine hebben.
o Voomamelijk tekort aan goed vast personeel.
o Wegens rugklachten vaak te zïrraaÍ, ben geopereerd.
o Weinig tijd.
o rfferkdrtrk van leidinggevende wordt steeds groter waardoor ???
o Vlerken met dames via uitzendbureaus rnnder enige erv'aring.
o lily'erken met niet vast personeel, inzet 200% of meer.
o rfry'erken met uitzendkrachten / nog steeds geen opleiding.
o Zelfde werlq minder mensen waardoor lange dagen 11 uur.

Bijlage 7.6 Getroffen maatregelen om werkdruk aan te pakken
(Vraag 99b)

r Minder uren
o Assortimentaangepast.
o Barkruk om minder te staan en hulp I kok's middags 15 min.
o Materiaal watniet gebruikt wordt opruimen.
o Wegens pers.gebrek dilsrijls op andere locatie alleen werken.
o MaatregeleÍr i.v.m. meÍru.
o Ploegensysteemveranderd.
o Broodjes en snaclcs vereenvoudigd.
o Minder personeel.
o Ivm mijn ziekte zijn die aanpassingen speciaal voor mij.
o Hele bezetting is vernieuwd in augustus 2000.
o Overgeplaatst
o Moedervestigng is kleiner geworden.
o Nieuwe cateraar
o Servicing koffieautomaat uit palÍ<et werkzaamheden.
o Arbeidstherapie mensen ingezet.
o Gesprekopdrachtgever.
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. In de plaats van vijf dagdelen drie dagdelen.

. Minder gasten.
o Verandering leidinggevard, verandert ook de werkdruk.
o Procedures ontworpen ompers. Tekort tijdel. te ondervangen.
. Werltijden aangepast aan hoeveelheid werk.
o Andere manier van bereiding, meer kant en klaar.
o Verandering van locatie

Bijlage 7.7 Redenen voor ontbreken werkoyerleg op locatie (Vraag
101d)

o Ik sta alleen.
o Ziel<te van werknerner, vervanging door uitzendkrachten.
o Is mij nog niet vermeld hoe ik dat moet uitvoeren.
. Onbekend
o I keer in de maand.
. Op je wije dag terugkomen.
o We werken samen en praten tijdens het werk alles door.
o Geen budget, wat best wel jammer is.
o Goed personeel wacht niet met problernen tot werkoverleg.
o Ben sinds een maand pas weer gererntegreerd op locatie.
o Wisselendeuitzendkrachten
o Sinds maart 2000 in dienst.
o Te druk. r$/einig tot geen tijd of mw zijn al weg.
o Collega's zijn in dienst van opdracht.
o Ik werk er nog geen jaar, dus ik kan daar nils over zeggen.
o Wisseling van de districtsmanagers.
o Komt dit jaar nog..
o Ik ben pas trvee maanden in dienst.
o Komt samen met andere collega's 1 locatie, 2 nrs.
o Niet ingelichíniet verplicht.
o Zieklp
o Met 3 personen hoeft geen werkoverleg.
o Ik werk pas 3 maanden.
o Geen tijd genoeg.
o Alles werd gelijkbesproken.
o rf,/einig tijd.
o Als er iets is wordt het besproken.
o Geen behoefte.
o Door ziekte, veel wisselend personeel.
o Locatie pas opgestart.
o rrl/isselingleidinggevenden.

o Weet ikniet.
. Krap in tijd.
o Door opstarten nog geen tijd gehad.
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o Geen tijd van hogerhand.
o Omdat ikpas bij esc ben.
o Het was een eenmanslocatie.
o Er wordt direct gepraat bij een probleem.
. Groep is zeer goed op elkaar ingespeeld.
o Het is voor mij onbekend.
. Nog geen jaar in dienst.
o 116 weet niet.
. Mrjn regiomanager is lang ziek.
o Geen tijd voor gemaakt.
o Doen we tijdens pauzes vanwege verschillende diensten.
o Het is altijd hetzelfde, dus was er even geen interesse.
o Geen idee
o Geen tijd de laatste drie maanden.
o Onbekend
o lft werk er pas 3 maanden.
o Contract werd niet verlengd
o Allemaal nieuwe collega's en verandering van locatie.
o Nog geen jaar in dienst.
o Gezamenlijkmet andere locaties.
o Veel wisselende leiding!
. ïil/rj bespreken alles onder koffietijd.
o Nieuwe locatie
o Wel overleg met werkgever locatie.
o Opstart nieuwe locatie.
o Op dat moment was ik in ziektewet.
. 'We 

hebben eigenlijk constant werkoverleg.
o Steeds eeÍr andere collega.
o Veel parttimers, maken het moeilijk iedereen bij elkaar te laijg.
o Regiomedewerker Vallen in bij mutatie op welke locatie dan ook.
o Nooit werkoverleg met regiomedewerker wel voor vaste medewerkers.
o Er was geen leidinggevende.
o Als regiomedewerker zit je nooit bij een werkoverleg.
o Wisseling district manager.
o Tussen door zeggen wij wat er aan de hand is.
o 116 sta alleen.
o Gee,n directe aanleiding, weinig problemen.
o Personele bezetting.
o lxnieuwe c.m.
. Js mij niet bekend.
o Geen uitnodiging gekregen.
o Niet ter sprake geweest.
o Ben ean jaar in de ziektewet.
o Een nieuwe locatie sinds drie weken.
o Geen tijd.
o Eenmans locatie
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. Er moeten 5 mensen voor komen, na 17.30 ur:r.
o lft ben maar alleen.
o Wisseldiensten.
o We zijn net begonnen met s.a.b.
o Geen idee
o Geen tijd.
o Gebeurd tijdars't werk.
o Eenmans locatie
o Word nooit over gesproken.
o Doordat je op verschil.loc. Werkt, wordt iknooit gevraagd.
o Eenmans locatie.
o Iksta alleen
o Komt nog volgende week.
o VerschillendemanageÍs.
o Geen idee.
o V/el overleg, maar is nils uitgekomen.
o Andere locatie.
o Er is geen echte leidinggevende.
e Tekort op deze locatie.
o District manager zielg collega ziek.
o Als ik daarom woeg was het alleeir voor catering beheerders.
o \Merk er te kort.
o Pas geopend.
o Eenmanslocatie.
o Werk alleen's avonds i.v.m. kind. Word veelal vergeten.
o Alles wordt direct besproken, samen met collega's.
o Stomweg geen tijd.
o Nietnodig.
o Pas I jaarlatercateringbeheerder.
o Veel ziekte op locatie, wil graag iedereen aanwezig hebben.
. Nog niet lang in dienst.
o Verschillendelocaties.
o fudewao
o Overwerkzaamheden
o Weethetniet
o Werken er allemaal wij kort.
o Dnrk
o Geen tijd.
o Wisseling van cateraar
o Ben pas sinds mei in die,nst.
o Ben pas sinds februari in dienst.
o Nieuwe locatie per 0211012000.
o Is niet nodig op dezn locatie.
o Geen overleg voor 2 p€rsonen wel voor vestigingsbeheerders.
o TUdensdekofïiepauzes.
o Ik werkte er toen nog niet.
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o Nieuwe locatie sinds augustus.
o Een persoon locatie.
o We njnmaar met 2 personen.
o Wisselendeuitzendl«achten.
. rWil dit namelijk niet na het werk
. Tljd
o Vestigrng v/as nog niet open.
o Door goede samenwerking, geen behoefte.
o Locatie is net geopand.
o Erzelfomvragen.
. Wj zijn nog te kort aan het werk op deze locatie.
o Niet consequent doorgevoerd.
o Soms te drulq kan niet doorgaan.
o Nooit gedaan, alles loopt wel goed.
o rWordt nu over geprut.
o Kleine ploeg met zh tweeën.
o Ik werk nog maar 5 maanden hier.
o Ifl[isseling van leiding.
o V/erk er pas 3 maanden.
. \MU hebben gean leidinggevende.
o Ziekte van collega's, wisseling van vervanging, 2 personeel.
o Problemen worden meteen besproken.
o Omdat de regiomanager verder wegzit en eeÍr groot rayon heeft.
o Overleg op andere locatie.
o GeeÍr tijd!
o Als er wat is, wordt het gelijk besproken.
o Door ziekte en verlof niet doorgegaan.
o Geen tijd.
o Vacatures, dus geen vast personeel.
. Nog maar kort werkzaam.
o Leidinggevende maakt daar structureel geen tijd voor.
o Ziekte diverse personeelsledan.
o Geenvastpersoneel, veel uitzendkrachten.
o Mensen werken niet 5 dagan.
o Alles loopt bijna vanzelf.
o Wisseling van de leiding.
o Wist het niet, heeft het in het blaadj e gelez,en.
o De werkdnrk is daar ook hoog.
o Als er problemen zijn, kan ik de manager bellen.
o Weet ikniet.
o Vond me,n niet nodig.
o Als het nodig is.
o Ik werk er pas sinds mei.
o Daar heb ik mijn werkgever nooit iets over horen zeggen.
o Je bereikt er niets mee.
o Werk met 2 mensen, praat over werk tijdars pauzes.



TNO-rapport

56

o Niet gestructureerd.
o V[egens ziekte.
o Geen manager geweest.
o Ben namelijkpas in dienst.
o Veel verloop personeel.
. Geen tijd.
o Geen tijd
. T.ngeraamd geen tijd.
r Pas begonnen locatie.
o Ik sta alleen.
o Erwasgeennoodzaak.
o Overleg met leidinggevende niet met de regiomedewerkers.
o Sinds kort nieuwe leidinggevende
o Te weinig vaste personeelsleden
o Niet nodig
o Werk op verschille,nde locaties
o Werk er te kort
o 116 werk niet op éen plek
. WU praten daar als het nodig is over
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Bijlage 8 De vragenlijst



In de wagenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

o Gegevens over uzelf en uw functie
o Vragen over u\r/ locatie
o Vragen over uw werk en
o Vragen over uw gezondheid

De beantwoording van de meeste \.ragen betekent een keuze uit twee antwoordmogelijk*reden.Er zijn
geen goede of foute antwoorden. Het gaat er bij het invullen om, dat u de knelpunten en plezierige
kanten van ulv werk zoals u die zelf ziet zo goed mogelijknaar voren laat komen. Bij elke rnaag wordt
u verzocht aan te geven wat u zelf van een bepaald aspect van uw werk of gezondheid vindt. Het gaat
om uv/ gezondheid en de wijze waarop u de laatste tijd uw werksituatie ervaart.

Bd enkele wagen hoort een vervolgvraag, bijvoorbeeld:

- Doet u aan sport?
Indien u wel aan sport doet lauis dan als volgt aan:

trja Enee

Zo ja:
- Bent u lid van een sportveraniging?

Indien u tevens lid bent van een sportvereniging, l«uis dan als volgt aan:
trja EI nee

Wilt u de wagen goed lezen? Let bijvoorbeeld op de gebruikte woorden zoals wel eens of yeak,
meestal ot_vee!.

Als een vraag moeilijk in te vullen is, probeer dan toch het meest passende antwoord aan te kruisen.
Denk echter niet te lang na over de afzonderlijke wagen. Als u echt geen antwoord kunt of wilt geven,
laat dan het antwoord open. Wilt u niets veranderen aan de voorgedrukte antwoorden.

Aan het einde van de wagenlijst bestaat gelegenheid om zelf opmerkingen over de wagenlijst of over
uw werk te maken.

De beantwoording van de wagenlijst is anoniern. Alle gegevens worden vertrouwelijkbehandeld en in
de uiteindeldke rapportage zullen geen afzonderlijke personen te herkennen zijn.

Vragenlijst Werkdruk in de Contract-Catering 2000



2.

3.

4.

l. Bent u man of wouw?

\Mat is uw leeftijd?

Bent u lid van de vakbond?

Bij welk tlpe cateraar bEnt u werkzaam?
tr h-flight catering
D Institutionele catering
0 Catering algemeen
í Anders, namelijk

5. Wat is uw functie volgens de CAO van de contractcatering?

D Man

.......jaar

fl Ja

D Vrouw

D Nee

D Regiomedewerker
fl Cateringbeheerder

/locatiemanager
D Regio-/ disticts-

numager
fl Procescoördinator

D Cateringmedewerker A
D Cateringmedewerksr B
fl Cateringmedewerker C
O Keukenassistent
E Productiemedewerker A
O Productiemedewerker B
0 Afivasser
ft Medewerker algemene

dienst
D Magazijnmeester
fl Medewerker

voedingsadminishatie

6. Voor welke cateraar werkt u?
fl Albron Catering
D ECS Catering
Í Le Grand Bernard
D Holland Catering Specialisten
D Mondial Cateringservice
D Restoplan
CI SMAA Catering

D Hulpkok
tr Kok
D Zelfstandig werkend kok
fl CheÍkok

E Automaten-operator
E le Automaten-operator/

-technicus

D Chauffeur terreindienst
D Chauffeur

D Anders, namelijk

tr Appèl Servicegroep
E Eurest Nederland
tr Van Hecke Catering
D KLM Catering Services
O Prorest catering
tr SAB Catering
0 Anders, namelijk

Vragenlijst Werkdruk in de Contract-Catering 2000



De vragen 7 tot en met Ii hoeft u alleen te beantwoorden wanneer u op één locatie werkzaam bent.
Als dit niet het geval is kunt u verder gaan met vraag 14 .

7 . Hoeveel vaste mensen (inclusief vznlf) zijn er werkzaam op deze locatie?
....... mensen

8. V/at vindt u van de personeelsbezetting op uw locatie? (Dat wil zeggen: het aantal mensen
en het aantal uren dat in het contract met de opdrachtgever afgesproken is)

3 veel te lcap
0 een beetje te krap
D normaal
D wij ruim

9. a. Is de personeelsbezetting op u\tr locatie nu ruimer, hetzelfde of krapper dan een jaar
geledar?

0 ruimer dan een jaar geleden
tr hetzelfde als een jaar geleden. + Ga naar rn:aag l0
D l«apper dan een jaar geleden
fl weet ik niet + Ga naar waag 10

b. Wat is de oorzaak geweest van deze verandering in de personeelsbezetting?
fl het contact is overgenomen door een andere cateraar
O een vernieuwing van het contact door de opdrachtgever
D een verandering in het aantal gasten
O anders, namelijk

10. Hoeveel gaste,n àjn er ganiddeld per dag op de locatie waaÍ u nu werkt?
.......gasten

11. Is het aantal gasten op uw locatie nu groter, hetzelfde of minder dan een jaar geleden?
E meer gasten dan een jaar geleden
D evEnveel gastan als eenjaar geleden
tl minder gasten dan een jaar geleden
D weet ikniet

12. a. Is het assortiment dat op uw locatie verznrgdwordt in het afgelopen jaar uitgebreid,
gelijk gebleven of kleiner gewordan?

D uitgebreid
tI gelijk gebleven + Ga naar waag 13
fl kleiner geworden

b. Ging die verandering samen met
E een overname van het contract door een andere catsrarr
0 een vernieuwing van het contact door de opdrachtgever
0 een verandering in het aantal gasten
0 anders, namelijk

13. Is de werkdruk op uw locatie het afgelopen jaar toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen?
D Toegenomen + Ga naat a
O Gelijk gebleven+ Ga naar waag14
fl Afgenomen+ Ganaarb

Vragenlijst Werkdruk in cle Contract-Catering 2000



b.

Indien toegenomen, waar heeft deze toename in de werkdruk mee te maken? U kunt
meerdere antwoorden aanl«uisen.

O Verandering in de werktijden (roosters, overwerk, piekuren e.d.)
tr Verandering in de hoeveelheid werk (extra taken, tekort personeel,

vervanging e.d.)
D Verandering in de organisatie van het werk (planning,

verantwoordelijkfreden, afsternmingsproblemen, e.d.)
O Verandering in de samenwerking met leidinggevende(n)
tl Verandering in de samenwerking met collega's
O Verandering in de werkomgeving (routing, klimaat,lawaai, onveiligheid

e.d.)
tr Verandering in de lichamelijke belasting (staan, tillen, werlàouding, het

werken met zware voorwerpen e.d.)
D Verandering in de apparatuur enlof materialen
tr Anders.

Indien afgenomen, waar heeft deze afrrame in de werkdruk mee te maken? U kunt
meerdere antwoorden aankruisen.

tl Verandering in de werktijden (roosters, overwerlg piekwen e.d.)
tr Verandering in de hoeveelheid werk (extra taken, tekort personeel,

vervanging e.d.)
O Verandering in de organisatie van het werk (planning,

verantwoordelijltreden, afstemmingsproblemen, e.d.)
O Verandering in de samenwerking met leidinggevende(n)
0 Verandering in de samenwerking met collega's
0 Verandering in de werkomgeving (routing, klimaat,lawaai, onveiligheid

e.d.)
O Verandering in de lichamelijke belasting (staan, tillen, wer}lhouding, het

werken met zware voorwerpen e.d.)
Verandering in de apparatuur enlof materialen
Genomen maatregelen op de locatie om de werkdruk te verlagen
Anders.

D
tr
tr

TAAKINHOUI)
Heeft u voor uw werk voldoende scholing?
Heeft u in uw werk voldoende afinrisseling?
Is uw werk meestal boeiend?
Heeft u meestal plezier in uw werk?
Vindt u het werk te eenvoudig?

14.
15.

16.

17.
18.

Oja 0nee
A ja fl nee
fJja Enee
Aja Onee
fJja Dnee

E nee
E nee
E nee

D nee
fl nee

Dja
trja
tja
Dja
aja

19.

20.
2t.
22.
23.

Is uw werk gevarieerd?

Vereist uw baan dat u nieuwe dingen leert?
Vereist uw baan creativiteit?
Vereist uw baan grote vakbel«raamheid?
Heeft u de gelegenheid uw eigen vakbel§/aamheid verder te ontwilÍ<elen?
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

33.

Is uw werk lichamelijk erg inspannend?
Is uw werk geestelijk erg inspannend?
Werkt u geregeld onder tijdsdruk?
Is het werk vaak te vermoeiend ?
Heeft u geregeld problemen met het tempo of de dnrkte van het werk?
Levert de invoering van de kwaliteitsnormen exha werkdruk op?
Zolu het in het werk eigenlijk kalmer aan moeten doen?
Bent u na het werk dil«djls te moe om nog iets anders te doen?
Kunt u zich meestal goed ontspannen na de vermoeienissen van het werk?

a. Ervaart u uw werkbelasting als licht, normaal, hoog of te hoog?

Moet u erg snel werken?
Moet u erg hard werken?
Heeft u over het algemeen genoeg tijd om uw werk af te krijgen?
Moet u heel veel werk doen?
Is het op uw werk vaak een 'gelÍ<enhuis'?
Is er sprake van grote pieken en dalen in de drukte op het werk?
Kunt u pauzes nemen?

Dja ínee
Aja Enee
Oja Dnee
Oju Dnee
tr ja fl nee
Aja Snee
fJja Onee
Aja Enee
Aja Enee

tr licht
D normaal
I hoog
fl te hoog

b. Indien hoog of te hoog: Wat zijn voor u de drie belangrijtrste oorzaken van uw hoge
werkbelasting? U kunt deze drie oorzaken aankruisen.
A Iil/erkÍijden (roosters, overwers pielaren e.d.)
A Hoeveelheid werk (extra taken, tekort personeel, vervanging e.d.)
J Organisatie van het werk (planning, verantwoordelijkÍreden,

afstemmingsproblemen, e.d.)
O Samenwerkingmet leidinggevende(n)
A Samenwerking met collega's
tr Werkomgeving (routing, klimaat, lawaai, onveiligheid e.d.)
A Lichamelijke belasting (staan, tillen, werkhouding, het werken met zware

voorwerpen e.d.)
Apparatuur en materialen
Anders.

WERKTEMPO

o
o

aja
tJja
aja
oja
tJja
aja
aja

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

41,.

a.
43.
44.
45.

Cl nee
E nee
O nee
D nee
O nee
[] nee
E nee

ÍIja Onee
Ab Onee
Oja Dnee
fJja Onee
fJja Onee

Heeft u in uwwerkvoldoende zelfstandigheid?
Kunt u het werlg als u dat nodig vindt, zelf onderbreken?
Krurt u zrlf hetwerkternpo regelen?
Beslist u zelf warmeer u een taak uitvoert?
Bepaalt u zelf de volgorde van u\il werkzaamtreden?
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46. a. EÍvaaÍt u wel eens problemen met de planning van het werk?
Dja
O nee + Ga naarwaag{T

b. Wordt u vsraÍlhvoordelijk gehouden voor deze problemen?
oja
E nee

c. Kunt u deze problemor over het algemee,lr zelf oplossen?

tr ja -+ Ganaar waag47
0 nee

d. Kunt u met deze problernen bij iemand anders op het werk terecht?
oja
E nee+ Ganaar waag47

e. Levert dit over het algerneen ook een oplossing op?
aja
O nee

47. a. EÍvaaÍtu wel ee,ns problernen met de inrichting van de werkplek en/of de
apparatuur, materialen en hulpmiddelen die u in uw werk gebruikt?

aja
E nee + Ga naar rn:aag 48

c. rWordt u verantwoordelijk gehouden voor deze problemen?
aja
E nee

c. Kunt u deze probleme'n over het alguneen zelf oplossen?
tr ja -+ Ga naar rn:aag 48
fl nee

d. Krmtumetdezeproblernenbij iemandandersophetwerkterecht?
trja
0 nee+ Ga naar rn:aag 48

d. I-evert dit over het algerneen ook een oplossing op?
CIja
0 nee

48. a. Ervaart u wel eens problernen met de veiligheid op het werk?
aja
0 nee + Ga naarvraag4g

e. Wordt u verantwoordelijk gehouden voor deze problemen?
aja
D nee

c. Kunt u deze problernen over het algemeeir zelf oplossen?
D ja + Ga naar vraag 49
D nee

d. Kunt u met deze problonen bij iemand anders op het werk terecht?
trja
0 nee+ Ganaar waag49

f. [rvert dit over het algerneen ook een oplossing op?
t]ja
O nee

Vragenlijst 'Werkdruk in de Contract-Catering 2000



49. a. Ervaart u wel eeirs problemen met de kwaliteits- en hygiënenormen waar u nch aan
moet houden (ISO-normen en HACCP)?

aja
D nee + Ga naar vraag 50

b. 'Wordt u verantwoordelijk gehouden voor deze problemen?
aja
D nee

c. Kunt u deze problemen over het algemee,n zelf oplossen?

0 ja -+ Ga naar waag 50
D nee

d. Kunt u met deze problernen bij iemand anders op het werk terecht?
tja
D nee+ Ga naar vraag 50

g. Levert dit over het algemeen ook ee,n oplossing op?
aja
O nee

50. a. Ervaart u wel eens problanen met de personeelsbezelling?
trja
E nee + Ga naar vraag 5l

b. Wordt u verantwoordelijk gehouden voor deze problemen?
oja
E nee

c. Krmtu deze problanen overhet algemeen zelf oplossen?
O ja+ Ganaarwaag 51

D nee

d. Krmt u met deze problemen bij iemand anders op het werk terecht?
tJja
fl nee+ Ganaarnraag 51

h. Levert dit over het algemeeir ook een oplossing op?
aja
E nee

51. a. Er%art u wel eens problemen met het budget?
aja
0 nee +Ga naar waagÍ2

b. 'Wordt u verantwoordelijk gehouden voor deze problemen?
aja
D nee

c. Krmt u deze problemen over het algerneen zelf oplossen?
O ja + Ga naar waag 52
E nee

d. Kunt u met dezn probleman bij iemand anders op het werk terecht?
oja
O nee+ Ganaar waag12

e. Levert dit over het algemeen ook een oplossing op?
aja
O nee
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

BELASTING

Moet u tijdens uw werk vaak lang achtereen:
- staan?

- lopen?
-ntterfl
- gehurkt of geknield werken?

Moet u in uw werk vaak avare laste,n van meer dan 5 kilogram:
- tillen?
- duwen of tekken?
- dragen?

Moet u in uw werk vaak zeer nuaÍe lasten van meer dan 25 kilogram:
- tillen?
- duwen of treLken?
- dragen?

Moetu in uwwerkvaak
- ver reiken met handen of armen?
- uw annen geheven houden?
- in ongemakkelijke houdingen werken?
- vele male,n per minuut dezelfde bewegingen met uw arnU hand
of vingers maken?

- langdurig in dezelfde houding werken?
- in ee,n laappe werkruimte werken?
- 'boven uwmacht' werken?

Worden de nxare en minder ziraÍe werkzaamheden goed verdeeld
tusse,n de verschillende medewerkers?

BII\BIEI\TKLIIUAAT
Heeft u in uw werk veel hinder van:

- wisseling in temperatur:r?
- warmte?
- kou?
- droge lucht?
- vochtige lucht?
- gebrek aan frisse lucht?
-lawaai?
- stank?
- onvoldoende verlichting?

}VBRKORGAI\ESATIE
Ishetwerk goedgeorganiseerd?
Krmt u voldoende overleggen over ulv werk?
Heeft u regelrnatig werkbesprekingen (werkoverleg)?
Is het voor u steeds duidelijk wat u moet dosÍl in uw werk?
Is het voor u steeds duidelijk \ryaaÍvoor u wel elr niet verantwoordelijk
b€nt in uwwerk?
Bent u goed begeleid/ingewerkt tijdens de oerste tijd dat u op de huidige
locatie werkte?
Krijgt u genoeg tijd om nieuwe medewerkers in te werken?

d ja EI nee
fJja Enee
Íja Dnee
ÍJja Onee

Oja Inee
fJja 0nee
Ab D nee

fJja Enee
flja Enee
tja Dnee

0ja 0nee
Aja Onee
Clja E nee

trja Dnee
Aja Dnee
fJja Enee
Aja Dnee

trja Onee

Oja fl nee
fJja 0nee
Dja Snee
ÍJja Onee
i ja El nee
3ja Onee
fJja Enee
Oja 0nee
trja Enee

trja Enee
Dja CI nee
fJja Onee
Dja Clnee

fJja Ínee

Í nee
fl nee

58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.
trja
íJja
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65.

66.
67.

68.
69.

70.

Wordt u in het werk geregeld gehinderd door gebreken in het werk van
anderen?

Wordt uw werk vaak belemmerd door onverwachte situaties?
Wordt uw werk vaak belemmerd door exta weÍlsen van de opdrachtgever?
Wordt uw werk vaak bemoeilijkt door afirezigheid van anderen?
Is er op de locatie sprake van een groot personeelsverloop onder het
catering personeel?

Sluiteir de instructies vanuit het hoofdkantoor meestal goed aan bij de
werloxrijze op uw locatie?

Oja Dnee
Aju Onee
Dja Dnee
Aja Dnee

Oja Enee

3ja Enee

Aja Enee
Aja Onee
trja Enee
trja Onee
Oja f,nee

A ja Cl nee
Aja Dnee
fJja Dnee

D nee
0 nee
0 nee
0 nee
O nee

Aja Dnee
Dja Onee
Dja Onee

Oja Onee

Oja Dnee

O ja fl nee

Dja Dnee

D nee
f, nee
O nee

71..

72.

73.

74.
75.
76.

77.
78.

Werkt u onder goede directe leiding?
Heeft de directe leiding een juist beeld van u in uw werk?
Houdt de directe leiding voldoende rekening met wat u r.egf?
Kunt u bij uw directe leiding terecht als u problemen in uw werk heeft?
V/ordt u door de directe leiding voldoende ondersteund in uw werk?
Kunt u bij uw directe leiding terecht met problemen die niets met
het werk te maken hebben?

Gaat uw directe leiding goed om met conflicten tussen collega's?
Is er in het afgelopen jaar ean functioneringsgesprek met u gevoerd?

COLLEGA'S
79.
80.
81.
82.
83.

Vindt u de onderlinge sfeer op het werk goed?
Ergert u zich vaak aan anderen op het werk?
Kunt u, als het nodig is in uw werlg een beroep doen op één of meer collega's?
Kunt u het goed vinden met uw collega's?
Kunt u de werkplek af e,n toe even verlaten als u dat wilt?

}VAARDERING
Voelt u zich voldoende gewaardeerd

- door de opdrachtgever?
- door de gasten?

- door uw eigen werkgever?

Krijgt u wel eens complimenten van gasten of opdrachtgever?

RELAÏïE \ilERK EN PRTYÉ
Zijn er omstandigheden in het werk die een ongunstige invloed hebben
op uw privéJeven?
Zijner omstandigheden in uw privé-leven die een ongunstige invloed
hebben op ulv werk?
Heeft u het afgelopen jaar in uw privé-leven problemen gehad waarover
u op het werk voortdurend liep te piekeren?

ARBETD§VOORWAABpEN
Vindt u uw salaris in overeenstemming met het werk dat u doet?
Krmt u verlofdagen in de regel opnemen waÍmeer u dat wilt?
Heeft u in uw werk voldoende opleidingsmogelijk*reden?

0ja
aja
aja
trja
tju

84.

85.

86.

87.

88.

oja
oja
tl ja

89.

90.
91.
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TOEKOMSTYER\ilACEÏINGEN
92. Wilt u graag hogerop komen binnen de contract-catering? A ja E nee
93. Heeft u binnen de contractcatering voldoende mogelijlàeden om

hogerop te komen? D ja 0 nee
94. Verwacht u promotie te maken in de komende jaren? tr ja fl nee
95. Zijnuw vooruitzichtenbij uweigenwerkgevergoed? tr ja E nee
96. Bent u momenteel op zoek naar een baan bij een andere werkgever? tr ja D nee
97. Verwacht u dat u over twee jaar nog binnen de contact-catering zult

werken? trja Enee
98. Is er sprake van (mogelijke) opheffing van het werk dat u nu doet? i ja E nee

MAATR.EGEI,EN MET BEIREKKING TOT
99. a. Zijn er op uw locatie in het afgelopen jaar maatregelen genomen gericht op het

aanpal&an van de werkdruk?
aja
E nee + Ga naar vraag 100

b. Zo ja, wat voor soort maategelen warur dat? U kunt meerdere antwoorden
aankruisen.

Í Verandering van werhijden
O Aanpassing van hoeveelheid werk
fl Aanpassing van hoeveelheid personeel
E Veranderingen in de werkomgeving (routing, klimaat,lawaai, veiligheid)
Ct Veranderingen in de hoeveelheid lichamelijke belasting (staan, tillen,

werkhouding, het werken met zware voorwerpen e.d.)
fl Aanpassing van apparafuur enlof materialen
E Verandering in de organisatie van het werk (planr-ring,

verantwoordelijkfieden, afstemmingsproblemen, e.d.)
O Maahegelen gericht op de samenwerking met leidinggevende(n)
D Maatregelen gericht op de samenwerking met collega's
0 Anders

c. Hebben deza maategelan inderdaad de werkdruk voor u verminderd?
trja
O nee

100. r. Kent u het meldingsformulier voor werkdnrk in de contract+atering?
oja
E nee + Ga naar vraag 101

b. 7-o ja,heeft u wel eens gebruik gemaakt van het meldingsformulier?
trja
O nee + Ga naar vraag 101

c. Heeft het insturen van het meldingsformulier bijgedragen aan een vermindering van
uw werkdnrk?

Dja
E nee
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Heeft er in het afgelopen jaar gestructureerd werkoverleg op ulv locatie
plaatsgevonden?

Dja
fl nee+ Ga naar waag d.

Zo ja, hoe vaak?
D éen keer
D twee keer
3 meer dan twee keer

Werd dit gestructureerde werkoverleg onder werktijd gehouden?
D ja, alle keren
0 nee, nooit
E vaker binnen werktijd dan buiten werktijd
D vaker buiten werktijd dan birmen werktijd

'Waarom 
is er het afgelopen jaar geen werkoverleg geweest? U hrnt meerdere

antwoorden aankruisen.
O Geen interesse bij de medewerkers
D Geen interesse bij de leidinggevende
O Geen mogelijkheden op de locatie
fI Geen mogelijkheden tijdens werktijd
D Het loon moet worden doorbetaald
0 Anders, namelijk....

ALGEMEi\TE GEZONDIIEID§KLACUIEN

101. a.

102. Hebt u de laatste tijd gezondheidsklachten?
103. Heeft u gezondheidsklachten waarvan u denkt dat deze door

hetwerkkomen?
104. Hebt u nogal eens eor opgezet of dnrkí<end gevoel in de maagsteek?
105. Bent u gauw kortademig?
106. Hebt u nogal eens pUn in de borst- of hartsteek?
107. Hebt u nogal eens klachten over pijn in botten en spieren?
108. Hebt u naak een gevoel van moeheid?
109. Hebt u nogal eens last van hoofdpijn?
110. Hebt u nogal eens last van rugpijn?
t 11. Is uw maag nogal eens van steek?
ll2. Hebt u wel eens een verdoofd gevoel of tinteling in uw ledematen?
113. Voelt u zich gauwer moe dan u normaal acht?
ll4. Bent unogal eens duizelig?
115. Voelt u zichnogal eens lusteloos?

SIÀAPKLACETEN
I16. Staat u na het slapen geregeld met een moe gevoel op?
ll7. Komt u vaak slaap tekort?
118. Slaapt u meestal slecht?

119. a. Bent u de afgelopen 12 maanden (sinds oktober 1999) wel
vanuw werk?

aja
D nee + Ga door naar rn:aag 120

Hoe vaakheeft u zich de afgelopen 12 maanden ziek gemeld?
Hoeveel dagen waren dit in totaal?

b.

d.

tja Dnee

tlja fl nee
Aja Enee
fJja Dnee
D ja Cl nee
trja Onee
trja Dnee
Bja Onee
Dja Enee
trja Enee
1b E nee
tr ja fl nee
Aja Enee
tlja Onee

O nee
fl nee
D nee

ee,ns ziek thuisgebleven

....... keer

.......dagen

aja
aja
oja

b.

c.
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§N,{)TOO-RI»EEL
119. Vindt u nu datu goed redelijlq matig of slecht zit met uw werk? 0 goed

tr redelijk
O matig
fl slecht

Alr u teuslotte noig opmor,ldngen heeft b$ deze v-ragenlijrt ofaelf nog grmg ie6 u,ll opia*r{m orrer
,zsk€n r,urover nicts ir gsvraagd, maar dio u rtooh belaryrijk *hdt kunt u outf gto!@ rummp

U kunt de vragenlijst in de bijganegde envelop opsturen nour 7T:{O Arbeid
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