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Voorwoord
Dit verslag is geschreven in opdracht van Gielen & van Rooij namens de Bedrijfskundewinkel . De
Bedrijfskundewinkel is een van de acht non-profit adviesbureaus verbonden aan de Technische
Universiteit Eindhoven en wordt geleid door studenten Technische Bedrijfskunde. Startende ondememers,
kleinschalige bedrijven en non-profit organisaties die behoefte hebben aan kennis op bedrijfskundig
gebied kunnen bij de Bedrijfskundewinkel terecht. Zij kunnen kosteloos advies krijgen van studenten
Technische Bedrijfskunde. Voor de studenten is dit een goede praktijkervaring.
De aanleiding voor mij om dit onderzoek uit te voeren vloeit in eerste instantie voort uit het feit dat ik zelf
bestuurslid ben van de Bedrijfskundewinkel. In deze hoedanigheid ben ik met een groot aantal projecten
in aanraking gekomen.
Tijdens het project ben ik begeleid door twee van mijn collega-bestuursleden. Ik wil bij deze dan ook
Ingrid Vliegen en Hans Frankort bedanken voor hun steun tijdens het project.
Ik hoop dat dit onderzoek een positieve bijdrage kan leveren aan de manier waarop Gielen & Van Rooij in
kan spelen op de wensen van haar potentiele klanten.

Marion Janssen
Eindhoven, December 2001
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Samenvatting
Gielen & van Rooij is een praktijk voor ziekteverzuimpreventie en fysiotherapie. Gielen & van Rooij is
van mening dat met gewone therapie niet genoeg te bereiken is. Gielen & van Rooij is van mening dat
door direct in het beginstadium van de klachten met een actieve behandeling te beginnen, ziekteverzuim,
verminderde inzetbaarheid en uiteindelijk wellicht arbeidsongeschiktheid voorkomen kunnen worden.
Op dit moment denken bedrijven veelal dat ze voorzien zijn van ziekteverzuimpreventie omdat ze bij de
ARBO aangesloten zijn. Bedrijven weten niet altijd dat het bij de ARBO om puur curatieve therapie gaat
en niet om preventieve, terwijl de preventieve therapie juist kostenbesparend is. Daarnaast weten
bedrijven niet waar ze naartoe moeten voor de benodigde hulp.
Aan de hand van het zojuist geschetste probleem is de volgende opdrachtomschrijving geformuleerd:
Gee! een duidelijk beeld van de wensen en eisen van potentiele klanten op het gebied van
ziekteverzuimpreventie, op basis waarvan de mobiele hehandelunit opgericht kan worden.
Vanuit deze opdrachtomschrijving is de onderzoeksvraag naar voren gekomen:
Hoe groot is de interesse van middelgrote bedrijven in een mobiele behandelunit, uitgesplitst per regio en
per branche?
Om dit onderzoek op een adequate manier uit te kunnen voeren dient er de beschikking te zijn over
voldoende informatie. Daarom is ervoor gekozen een groot aantal enquetes afte nemen. Dit is gedaan
door 325 enquetes op te sturen naar bedrijven in verschillende regio's. De respons van deze mailing ligt
op 84 respondenten.
De resultaten van deze mailing zijn verwerkt in het computerprogramma SPSS 7.5. Door het gebrek aan
significantie in de onderlinge verbanden tussen de vragen is het niet mogelijk om deze onderzoeksvraag te
beantwoorden. Naar aanleiding van de antwoorden op de open vragen kunnen er enkele aanbevelingen
gedaan worden:
• Het is voor Gielen & van Rooij erg belangrijk om zich in de toekomst te onderscheiden van de
ARBO. Aan potentiele klanten moet duidelijk gemaakt worden wat de meerwaarde voor het bedrijf is
om met Gielen & van Rooij te samen te werken in plaats van met de ARBO. Op dit moment werken
er veel bedrijven samen met de ARBO.
• Gielen & van Rooij moet in gaan spelen op de steeds belangrijker wordende rol van RSI in bedrijven.
• Het is voor de mobiele behandelunit aan te raden om de volgende personen te hebben:
Een persoonlijk contactpersoon per bedrijf;
Een bedrijfsverpleegkundige;
Een psycholoog.
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Hoofdstuk 1 De Inleiding
Gielen & van Rooij is een praktijk voor ziekteverzuimpreventie en fysiotherapie. Het probleem dat het
ondervindt is de gedachte van bedrijven dat een groot deel van de bedrijven al voorzien is van
ziekteverzuimpreventie door aansluiting bij de ARBO. Bedrijven weten daamaast niet waar zij naartoe
moeten voor de benodigde hulp. Om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen en eisen van potentiele
klanten op het gebied van ziekteverzuimpreventie is dit marktonderzoek uitgevoerd.
In dit rapport vindt u de resultaten van dit onderzoek terug. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de
onderzoeksopzet weergegeven, zoals deze is opgesteld aan de hand van het eerste gesprek met de
opdrachtgever. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de uitvoering van het onderzoek besproken, waama in
hoofdstuk 4 de resultaten hiervan uiteengezet worden.
Beantwoording van de onderzoeks(deel)vragen is terug te vinden in hoofdstuk 5, conclusies en
aanbevelingen.
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Hoofdstuk 2 De Onderzoeksopzet
2.1 Inleiding
In deze onderzoeksopzet wordt een de huidige situatie van het bedrijf en het probleem waar het bedrijf
tegenaan gelopen is weergeven. Vanuit de probIeemdefinitie is een centrale onderzoeksvraag opgesteld,
waarop dit onderzoek uiteindelijk antwoord tracht te geven.
Het verdere onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd aan de hand van deze onderzoeksopzet.

2.2 Situatieomschrijving
De opdrachtgever is Gielen & van Rooij, een in 1997 gestarte, ambitieuze praktijk voor
ziekteverzuimpreventie en fysiotherapie. Het bedrijf is onafhankelijk van ARBOdiensten en reguliere
gezondheidszorg maar werkt er weI mee samen. Een verwijzing door de huisarts is hier dus niet vereist.
Begin 1999 is de opdrachtgever gestart met dienstverlening naar bedrijven toe omdat zij van mening is dat
met gewone therapie niet genoeg te bereiken is. Bij gewone therapie komen er mensen die klachten
hebben en vaak al thuiszitten. Graag zou Gielen & van Rooij mensen eerder willen zien en eventueel
behandelen, voordat ze uitvallen. Gielen & van Rooij richt zich op klachten zoals RSI,
gewrichtsproblemen en rugklachten. De opdrachtgever is van mening dat door direct in het beginstadium
van de klachten met een actieve behandeling te beginnen, ziekteverzuim, verminderende inzetbaarheid en
uiteindelijk wellicht arbeidsongeschiktheid voorkomen kunnen worden. De opdrachtgever houdt zich
bezig met preventieve behandeling, werkplekonderzoek & advisering, reintegratiebegeleiding en
cursussen. Er wordt een zeer snelle behandeling van de werknemers geboden. Indien een werknemer
klachten heeft kan hij vaak nog dezelfde dag bij Gielen & van Rooij terecht. De aanpak is zeer intensief,
in de meeste gevallen zal de behandeling iedere (werk)dag plaatsvinden om een optimaal resultaat te
kunnen behalen.
De voordelen die door een dergelijke preventieve behandeling te behalen zijn, zijn onder andere de
volgende:
• Mensen kunnen langer blijven werken;
• De frequentie en duur van het ziekteverzuim nemen af;
• Een afuame van verleturen;
• Minder kosten voor vervangend person eel;
• Dating van de kosten voor de premie die aan herverzekering betaald wordt;
• Een extra service voor de werknemers.
De opdrachtgever heeft het idee om een mobiele behandelunit te beginnen. Oit is een kleine vrachtwagen
met een behandelruimte en een fysiotherapeut. Deze mobiele unit kan bij een bedrijfvoor een ofmeerdere
dagdelen gestationeerd worden.
De verwachting is dat de unit de volgende vormen van ziekteverzuimpreventie gaat aanbieden:
• Puur preventieve therapie, gericht op mensen die nog niet thuiszitten;
• Curatieve therapie, gericht op mensen die korter dan 3 maanden thuiszitten;
• Werkplekonderzoek;
• Werkplektraining.

2.3 Probleemomschrijving
Het probleem van de opdrachtgever is dat bedrijven veela) denken dat ze voorzien zijn van
ziekteverzuimpreventie omdat ze bij de ARBO aangesloten zijn. De bedrijven weten echter niet altijd dat
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het bij de ARBO om puur curatieve therapie gaat en niet om preventieve, terwijl de preventieve therapie
juist kostenbesparend is. Daarnaast weten de bedrijven niet waar ze naartoe moeten voor de benodigde
hulp.
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2.4 Opdrachtomschrijving
Vanuit de probleemomschrijving komt de volgende opdrachtomschrijving naar voren:
Geef een duidelijk beeld van de wensen en eisen van potentiele klanten op het gebied van
ziekteverzuimpreventie, op basis waarvan de mobiele behandelunit opgericht kan worden.

2.5 Afbakening
Aangezien het voor een mobiele behandelunit slechts mogelijk is om een beperkt geografisch gebied te
bereiken richt dit onderzoek zich op de grote steden in dit gebied. De steden waar dit onderzoek zich op
zal richten zijn Eindhoven, Weert, Den Bosch en Tilburg. In deze regio zijn er veel verschillende
bedrijven en ter afbakening zal dit onderzoek zich richten op middelgrote bedrijven in de ICT- en
administratieve sector en de metaalbranche. Dit omdat een behandelunit bij kleinere bedrijven niet
winstgevend is en bij grote bedrijven er vaak al een interne ruimte voor ziekteverzuimpreventie ingericht
is.

2.6 Onderzoeksvraag
Aan de hand van de opdrachtomschrijving kan tot de volgende onderzoeksvraag gekomen worden:

Hoe groat is de interesse van middelgrote bedrijven in een mobiele behandelunit. uitgesplitst per regia en
per branche?

2.7 Onderzoeksdeelvragen
De onderzoeksdeelvragen zijn afte leiden uit de hoofdvraag van het onderzoek:

•
•
•
•
•
•

Hoe groat is de interesse in de regia Eindhoven?
Hoe groat is de interesse in de regia Weert?
Hoe groat is de interesse in de regia Den Bosch?
Hoe groat is de interesse in de regio Tilburg?
Hoe groot is de interesse per branche?
Wat verwachten bedrijven van een mobiele behandelunit?

2.8 Methoden van onderzoek
Aan de hand van de hieronder besproken onderzoeksmethoden zal het project uitgevoerd gaan worden:
• Via het programma Marktselect worden adressen van bedrijven geselecteerd die vervolgens een
enquete toegestuurd krijgen. Er zullen ongeveer 400 enquetes verstuurd worden. Er is gekozen voor
een schriftelijke enquete boven een telefonische enquete omdat de enquete dan eerst de juiste persoon
binnen de onderneming kan bereiken. Telefonisch worden dingen vaak sneller afgehandeld. Het
bedrijf kan de enquete dan op een voor het bedrijf zelf schikkend tijdstip door de geschikte persoon
laten invullen.
• Indien het nodig is zal ook de benodigde literatuur geraadpleegd worden
De enquetes zullen verwerkt worden in het computerprogramma SPSS 7.5 voor Windows.
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Hoofdstuk 3 De Enquete
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het gestelde probleem he eft geleid tot de uiteindelijke invulling
van het onderzoeksmodel. Dit model is vervolgens gebruikt als basis voor de enquete. Ook zal in dit .
hoofdstuk aangegeven worden wat de respons op de enquete is.

3.2 Opzet van de enquete
Nadat overeenstemming is bereikt over de invulling van het onderzoek, zoals vastgelegd in de
onderzoeksopzet, is invulling gegeven aan de gebruikte enquete. Hierbij is gebruik gemaakt van enige
literatuur [2].
De gestelde onderzoeks(deel)vragen zijn omgeschreven naar onderzoeksbegrippen en -aspecten. Deze
zijn verder verdeeld in variabelen met elk hun eigen meetwaarden. Samengevat is het resultaat van deze
stap weergegeven in tabel 3.1, het onderzoeksmodel
Om de resultaten voor de meetwaarden te achterhalen, zijn de meetwaarden ais antwoordmogelijkheden
geformuleerd bij een korte, heldere enquetevraag.
De resulterende enquete is te vinden in bijlage 2. Om de ontvanger duidelijk te maken wat het belang is
van het invullen van de enquete, is tevens een begeleidende brief toegevoegd aan de enquete. Deze brief is
terug te vinden in bijlage 1.

3.3 Steekproefgrootte
Om betrouwbare gegevens uit de enquete te verkrijgen is het beJangrijk een zo groot mogelijk aantal
enquetes te verwerken. Aangezien de enquete anoniem wordt afgenomen en willekeurig wordt verspreid,
wordt uitgegaan van een respons van 15 procent. Dit is een algemeen geaccepteerd gemiddelde bij het
afnemen van schriftelijke enquetes. Om een minimaal aantal van 75 enquetes te garanderen, wordt
gestreefd naar het versturen van 75/0,15 = 500 enquetes. Dit is tevens het financieeI maximaal aantal
haalbare enquetes.
Zoals in de onderzoeksopzet is aangegeven, worden de enquetes verspreid onder middelgrote bedrijven in
de leT -en administratieve sector en de metaalbranche in de regio's Eindhoven, Weert, Den Bosch en
Tilburg. Voor het verkrijgen van adressen is gebruik gemaakt van het computerprogramma Marktselect.
Bij de selectie van adressen is rekening gehouden met de afbakeningen uit paragraaf2.5.Met behulp van
dit programma zijn 325 adressen verkregen. Dit is minder dan de beoogde 500 adressen. Er wordt besloten
om eerst de respons van deze 325 verstuurde enquetes afte wachten. Is de respons hoger dan 75 enquetes
is de betrouwbaarheid voldoende. Is dit niet het geval dan zal ernaar mogelijkheden gekeken moeten
worden om aan meer adressen te komen.

3.4 Respons op de enquete
In totaal zijn er 84 correct ingevulde enquetes geretourneerd. Dit is een totale respons van 25,8 procent.
Aangezien dit meer dan 75 enquetes zijn kan geconcludeerd worden dat er ruim voldoende correct
ingevulde enquetes zijn geretoumeerd.
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Tabel 3.1 Het onderzoeksmodel
Begrip
Aspect
Profiel
Algemeen

Variabele
Soort bedrijf

Bedrijfsgrootte

Vestigingsgebied

Huidige situatie

Wensen en
prestaties

Afsluiting

Ziekteverzuimpreventie

Product

Wordt er iets aan
ziekteverzuimpreventie gedaan
Wat wordt er gedaan
Is er een plan voor de
toekomst
Wat voor een plan is
er
Waarom is er geen
plan
Interesse in een
mobiele behandelunit
algemeen
Interesse curatieve
therapie
Welke onderdelen

Prestaties

Interesse preventieve
therapie
Interesse
werkplekonderzoek
Interesse
werkplektraining
Mening aanbod

Algemeen

Verwachtingen
mobiele behandelunit
Suggesties

Meetwaarden
{leT sector,
administratieve
sector,
metaalbranche,
anders}
{ < 100 medewerkers,
100-200
medewerkers, 200400 medewerkers,
400-600
medewerkers, >600
medewerkers}
{Regio Eindhoven,
regio Weert, regio
Den Bosch, regio
Tilburg}
{ja, nee}

Open vraag
{ja, nee}
Open vraag
Open vraag
{ja, nee}

{ja, nee}
{preventieve
fysiotherapie,
cursussen, lezingen,
workshops}
{ja, nee}
{ja, nee}
{ia, nee}
{zeer go ed, goed,
voldoende, weinig,
zeer weinig}
Open vraag
Open vraag
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Hoofdstuk 4 De Resultaten
4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk zal gebruikt worden om de resultaten uit de enquete op een overzichtelijke manier samen te
vatten. In paragraaf 4.3 worden de verbanden tussen de variabelen getoetst.
De conclusies worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 5. De resultaten uit de open vragen zijn letterlijk
terug te vinden in bijlage 3.

4.2 Resultaten enquete
Iedere vraag wordt afzonderlijk weergegeven en uitgewerkt. Om de gegevens inzichtelijker weer te geven
is hier gebruik gemaakt van grafische representaties.

Tot welk soort kan uw bedrijf gerekend worden?

1.

60~--------------------------------------~
50

40

30

20

C

10

Q)

...

o

~

0
leT sector

Metaalbra nche
Adminlslratieve sect

anders

500rt Bedrijf

ICT sector: 19%
Administratieve sector: 11,9%
Metaalbranche : 26,2%
Anders: 48,8%
Een groot percentage van de respondenten behoort tot de categorie anders. Van deze 48,8% heeft het
grootste deel aangegeven tot de financiele sector te behoren. Aangezien de financiele sector tot de
administratieve sector gerekend kan worden is de betrouwbaarheid van de resultaten die uit deze enquete
naar voren komen hoog genoeg. De verschillende sectoren en branches die zoals in paragraaf 2.5 staat
aangegeven bereikt moeten worden zijn door middel van deze enquete bereikt. Het resterende gedeelte
van deze 48,8% geeft aan tot de bouw te behoren.
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Hoeveel medewerkers beeft uw bedrijf?
40~----------------------------------------~

30

20

10
-'

c

(l)

(J

'(l)

c..

<100

100·200

200·400

400·600

>500

Aantal Medewerkers

<100 medewerkers : 31 %
100-200 medewerkers : 34,5%
200-400 medewerkers : 10,7%
400-600 medewerkers : 8,3%
>600 medewerkers: 15,5%
De meeste bedrijven hebben tussen de 100 en 200 medewerkers, daarnaast hebben er vee} bedrijven
gereageerd die uit minder dan 100 medewerkers bestaan.

2.

In welke regio is uw bedrijf gevestigd?
40~-----------------------------------------.

30

20

10

.,c:
o
.,

a..
Mis sing

Ve s tig in 9 s Reg io

Regio Eindhoven: 36,9%
Regio Weert: 3,6%
Regio Den Bosch : 22,6%
Regio Tilburg : 11,9%
Anders: 23,8%
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Missing (niet ingevuld) : 2%
Bedrijven die aangeven uit een andere regio te komen komen onder andere uit Breda, Helmond,
Roosendaal of geven aan zich over heel Nederland verspreid te bevinden. De meeste bedrijven zijn
afkomstig uit de regio Eindhoven, daamaast zijn er ook veel bedrijven afkomstig uit de regio Den Bosch.

3.

Wordt er op dit moment iets aan ziekteverzuimpreventie gedaan in het bedrijf?
100~------------------------------------------~
80

60

40

-.
c:

20

o

.,
~

0.

Zie kteverzuim preve ntie

Ja: 88,1%
Nee: 11,9%
Opvallend is dat heel veel bedrijven al iets aan ziekteverzuimpreventie doen. In bijlage 3 is bij de
antwoorden op vraag 5 te zien wat er door bedrijven al aan ziekteverzuimpreventie gedaan wordt.

6.

Is het bedrijfin de toekomst van plan om iets aan ziekteverzuimpreventie te gaan doen?
70

60

50

40

30

20

c

C!)

10

(.)
I-

m

0..

0

nee

Ziekteverzuimpreventie in de toekomst

Ja: 60,7%
Nee: 9,5%
Missing (niet ingevuld) : 29,8%

17

illf'BEDR1JFSKUNDE

PVV

ink

EO

I

Voorkomen is beter dan genezen
Veel bedrijven zijn ook van plan om in de toekomst iets aan ziekteverzuimpreventie te gaan doen. In
bijlage 3 staat bij de antwoorden op vraag 7 weergegeven wat de bedrijven van plan zijn om in de
toekomst aan ziekteverzuimpreventie te gaan doen.
ondernemers ad viezen

Om erachter te komen of er een verband be staat tussen vraag 4 en 6, wordt er op dit moment iets aan
ziekteverzuimpreventie gedaan en is het bedrijf in de toekomst van plan om iets aan
ziekteverzuimpreventie te gaan doen, is er een kruistabel gemaakt. De betrouwbaarheid van deze relatie is
74,6%. Dit is lager dan 95% en daarom kunnen er geen conclusies uit getrokken worden. Verdere uitleg
van kruistabellen en betrouwbaarheid is te vinden in paragraaf 4.3.

9.

Is er in het bedrijf interesse in ziekteverzuimpreventie door middel van een mobiele
behandelunit?
100

80

60

40

c:

20

(!)

...
u

<Il
Q.

0

Ja

Missing

nee

In Ie ress e mo biele be han de lu n it

Ja: 16,7%
Nee: 81%
Missing (niet ingevuld) : 2,4%
Er zijn maar weinig bedrijven die interesse hebben in een mobiele behandelunit.

10.

Is er in uw bedrijfinteresse in puur preventieve therapie?
70~------------------------------------------.
60

50

40

30

20

c

Q)

10

...u

~

0 .1-------

ja

nee

Interesse preventieve therapie
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Ongeveer een derde deel van de bedrijven is ge'interesseerd in puur preventieve therapie.

11.

Zo ja, in welke onderdelen is uw bedrijf geinteresseerd?
70~------------------------------------~
60
50

40
30

-

20

c:
~

10

&.

0

....

Interesse in welke onderdelen

Preventieve f)tsiotherapie : 1,2%
Cursussen rug -en nekscholing: 4,8 %
Lezingen : 0%
Workshops: 3,6%
Niet Ingevuld : 64,3%
Preventieve therapie en cursussen : 7,1 %
Preventieve therapie en workshops: 2,4%
Preventieve therapie en lezingen : 6%
Allemaal : 4,8%
Cursussen en lezingen : 2,4%
Lezingen en workshops: 1,2%
Het grote percentage niet ingevuld is te verklaren door middel van vraag 10. Daar had een bijna net zo
groot percentage geen interesse in de puur preventieve therapie en hebben hoefden vraag 11 dan ook niet
in te vullen.
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Is er in uw bedrijf interesse in werkplekonderzoek en analyse?

on d ernem. rsadviezen

12.

BOT------------------------------------------,
60
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c:
u

(I)

:u
a.

0

L -___..._L-_
Interesse werkplekonderzoek en analyse

Ja: 23,8%
Nee: 73,8%
Missing (niet ingevuld) : 2,4 %
De interesse voor werkplekonderzoek en analyse blijkt laag te zijn onder de bedrijven.

13.

Is er in uw bedrijf interesse in werkplektraining?
.O~-----------------------------------------,

6.

'0

..

-

c

20

u

"

Q.

M ;ssing

In te ra sse We rkp Ie ktra in in 9

Ja: 27,4%
Nee: 70,2%
Missing (niet ingevuld) : 2,4%
De bedrijven hebben niet veel interesse in werkplektraining.

20

I'tlI"BEDRI.JFSKUNDE
Ink e I

p""

Voorkomen is beter dan genezen
Wat vindt u van het aanbod van een mobiele behandelunit?

onderneme rsadviezen

14.

40r-------------------------------------~

30

20

10

Mening aanbod mobiele behandelunit

Zeer goed : 4,8%
Goed: 36,9%
Voldoende : 32,1 %
Weinig: 1,2 %
Te weinig : 3,6 %
De meeste bedrijven vinden het aanbod van de mobiele bebandelunit goed of voldoende.

4.3 Verbanden tussen de variabelen
4.3.1 De verbanden die onderzocht worden
Het weergeven van relaties tussen enquetevragen gebeurt door middel van kruistabellen waarin steeds
twee vragen met elkaar vergeleken worden. Het is niet nuttig om van elk paar vragen een kruistabel te
maken. Om deze reden zal er eerst een selectie gemaakt worden waarin aangegeven wordt welke relaties
interessant zijn om te onderzoeken. Bij bet maken van deze selectie is er vooral rekening gehouden met
relaties die van belang kunnen zijn bij het beantwoorden van de hoofd - en deelvragen.

Hoe grool is de interesse in de regio Eindhoven?
Deze vraag zal beantwoord worden door het bepalen van de volgende relaties:
Vraag 3 en Vraag 9
Vraag 3 en Vraag 10
Vraag 3 en Vraag 12
Vraag 3 en Vraag 13
Hoe grool is de interesse in de regio Weert?
Deze vraag zal beantwoord worden door het bepalen van de volgende relaties:
Vraag 3 en Vraag 9
Vraag 3 en Vraag 10
Vraag 3 en Vraag 12
V raag 3 en Vraag 13
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Hoe groat is de interesse in de regia Den Bosch?
Deze vraag zal beantwoord worden door het bepalen van de volgende relaties:
Vraag 3 en Vraag 9
Vraag 3 en Vraag 10
Vraag 3 en Vraag 12
Vraag 3 en Vraag 13
Hoe groot is de interesse in de regia Tilburg?
Deze vraag zal beantwoord worden door het bepaten van de volgende relaties:
Vraag 3 en Vraag 9
Vraag 3 en Vraag 10
Vraag 3 en Vraag 12
Vraag 3 en Vraag 13
Hoe groat is de interesse per branche?
Deze vraag zal beantwoord worden door het bepaten van de volgende relaties:
Vraag 1 en Vraag 9
Vraag 1 en Vraag 10
Vraag 1 en Vraag 12
Vraag 1 en Vraag 13
Wat verwachte bedryven van een mobiele behandelunit?
Deze vraag zal beantwoord worden door de antwoorden op de open vragen 15 en 16.

4.3.2 Beschrijving testprocedures
Om de verschillende testprocedures toe te kunnen passen, wordt hieronder eerst een indeling gegeven van
verschillende categorieen vragen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde meetschalen.
Deze zijn als voigt gedefinieerd:
• Nominale data: in de verschillende antwoordcategorieen kan geen orde van grootte aangebracht
worden (bv. "ja" of "nee");
• Ordinale data: van de data kan aangegeven worden welke categorie groter is dan een ander (bv.
"klein" "middelgroot"of "groot");
• Metrische data: bij deze data kan niet aIleen een volgorde aangebracht worden, maar tevens de afstand
tussen de waarden. Er kunnen hierbij ook verschillende mathematische berekeningen toegepast
worden.
Bij het testen van de verbanden kunnen een aantal testprocedures toegepast worden. Deze testprocedures
zijn met behulp van het programma SPSS 7.0 uitgevoerd.

4.3.3. Resultaten kruistabellen
Conclusies uit de berekende kruistabellen kunnen aIleen getrokken worden, indien de significantie hoog
genoeg is (95%). Is deze significantie lager, dan be staat de kans dat de gevonden verbanden op toeval
berusten. Bij 95% betrouwbaarheid is deze kans uiterst klein.
De kruistabellen zijn terug te vinden in bijJage 4

Verband tussen vestigingsregio en interesse in een mobiele behandelunit:
X2

=1 ,941

Significance
=0,755
Aangezien 0,755<0,95 is het verb and niet significant.
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Verband tussen vestigingsregio en interesse preventieve therapie:
=2.287
=0,693
Significance
Aangezien 0,693<0,95 is het verband niet significant

X2

Verband tussen vestigingsregio en interesse werkplekonderzoek en analyse:
X2
=5,398
Significance
=0,209
Aangezien 0,209<0,95 is het verband niet significant
Verband tussen vestigingsregio en interesse werkplektraining:
X2
=1,988
Significance
=0,707
Aangezien 0,707<0,95 is het verband niet significant
Verband tussen soort bedrijf en interesse mobiele behandelunit:
X2
==3,834
Significance
=0,674
Aangezien 0,165<0,95 is het verband niet significant
Verband tussen soort bedrijf en interesse preventieve therapie:
X2
=1 ,029
Significance
=0,794
Aangezien 0,794<0,95 is het verband niet significant
Verband tussen soort bedrijf en interesse werkplekonderzoek en analyse:
=3,113
Significance
=0,684
Aangezien 0,684<0,95 is het verb and niet significant

X2

Verband tussen soort bedrijf en interesse mobiele werkplektraining:
X2
=1,213
Significance
=0,756
Aangezien 0,756<0,95 is het verband niet significant
Er zijn geen verbanden tussen de variabelen die een betrouwbaarheid hebben die hoog genoeg is om te
kunnen zeggen dat het verband niet op toeval berust.
Verdere conclusies uit deze resultaten zijn terug te vinden in Hoofdstuk 5, conclusies en aanbevelingen.
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Hoofdstuk 5 Conclusies en Aanbevelingen
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zuBen naar aanleiding van de reeds eerder weergegeven resultaten uit het onderzoek
enkele conclusies worden getrokken. Deze conclusies zullen vervolgens toegespitst worden op de eerder
gestelde onderzoeksdeelvragen en zullen pogen hierop een zo volledig mogelijk antwoord te geven.

5.2 Conclusies per enqueteonderdeel
Profiel
De meeste respondenten (48,8%) behoren tot een andere sector ofbranche dan de ICT sector, de
administratieve sector of de metaalbranche. Dit is onverwacht aangezien bij het zoeken van adressen via
het computerprogramma marktselect juist op deze sectoren en branche geselecteerd is.
Dit kan te verklaren zijn door het feit dat bedrijven zichzelftot een specifieker gedefinieerde branche of
sector vinden behoren dan ICT, administratief of metaal. De resterende respondenten behoren gelijkmatig
verdeeld tot de metaalbranche (20,2%) en de ICT sector (19%). Daarnaast behoort nog een klein deel
(11,9%) tot de administratieve sector.
De meeste respondenten hebben minder dan 100 (31 %) of tussen de 100 en 200 (34,5%) medewerkers.
Het grootste deel van de respondenten komt uit de regio Eindhoven (36,9%). Daarnaast komen veel
respondenten uit de regio Den Bosch of een andere regio. Dit is wederom onverwacht aangezien bij het
zoeken van adressen via het computerprogramma Marktselect op de regio's Eindhoven, Weert, Den Bosch
en Tilburg geselecteerd is. Ook dit kan verklaard worden doordat bedrijven de regio gespecificeerder
aangeven. Een bewijs hiervan is dat er meerdere malen aangegeven is dat men afkomstig is uit de regio
Helmond. Helmond valt mijn inziens onder de regio Eindhoven.
Concluderend kan gezegd worden dat het grotere deel van de respondenten bestaat uit kleinere bedrijven
uit de regio Eindhoven.
Huidige situatie
Het grootste deel (88,1%) van de respondenten doet op dit moment al iets aan ziekteverzuimpreventie.
Wat er precies gedaan wordt is te vinden in bijlage 3, de antwoorden op de open vraag 5. Daarnaast zijn
ook veel respondenten (60,7%) van plan om in de toekomst meer aan ziekteverzuimpreventie te gaan
doen.
Wensen en prestatles
Er bestaat een hele kleine interesse in een mobiele behandelunit in het algemeen. Slechts 16,7% van de
respondenten is geYnteresseerd. De Interesse in puur preventieve therapie is groter, 34,5% van de
respondenten is hierin geYnteresseerd. De interesse van de mensen die geYnteresseerd zijn naar de
verschillende onderdelen van de preventieve therapie, nameIijk preventieve fysiotherapie, cursussen rug en nekschoIing, lezingen en workshops is erg gelijkmatig verdeeld onder deze onderdelen. De interesse in
werkplekonderzoek en analyse is 23,8% en de interesse in werkplektraining is 27,4%. Dit betekent dat er
een geringe interesse (gemiddeld 28%) is in de verschillende onderdelen die een mobiele behandelunit kan
bieden.
De respondenten zijn over het algemeen tevreden over het aanbod van de mobiele behandelunit, 36,9%
van de respondenten vindt het goed en 32,1 % vindt het voldoende.
In bijlage 4 is te vinden wat bedrijven graag nog meer in een mobiele behandelunit zouden zien.
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Afsluiting
Vraag 16 he eft een aantal opmerkingen van respondenten opgeleverd. Deze opmerkingen geven een
aanvulling op het totaalbeeld van de potentiele klantenkring. Deze antwoorden zijn terug te vinden in
bijlage 5.

5.3 Conclusies met betrekking tot de onderzoeksvragen
Hoe groat is de
Hoe groot is de
Hoe groat is de
Hoe groat is de
Hoe groot is de

interesse in de regia Eindhoven?
interesse in de regia Weert?
interesse in de regio Den Bosch?
interesse in de regia Tilburg?
interesse per branche?

Door het gebrek aan significantie in de onderlinge verbanden tussen de vragen is het niet mogelijk om
deze onderzoeksdeelvragen te beantwoorden. Het is niet mogelijk om de interesse per regio of per branche
aan te geven. Wei is er iets te zeggen over de interesse van alle regio's en branches samen. Deze interesse
is gemiddeld 28% en dat is gering. De interesse is waarschijnlijk zo gering omdat vee! bedrijven, meer dan
80%, al iets aan ziekteverzuimpreventie doen.
Uit de antwoorden op de vragen 5 en 16 (bijlage 3) komt duidelijk naar voren dat veel reeds samenwerken
met de ARBO dienst. Er is bijvoorbeeld sprake van het samen met de ARBO dienst opstellen van een
preventieplanning, een risico-inventarisatie ofverzuim -en reintegratieplannen ofhet uitvoeren een
werkplekanalyse door de ARBO dienst. Wat er allemaal al gedaan wordt, is te vinden in bijlage 3, vraag 5.
Het is dus van belang om duidelijk te maken naar de potentiele klanten waarom zij nu juist voor Gielen &
van Rooij moeten kiezen voor de begeleiding bij ziekteverzuimpreventie en niet voor de ARBO dienst.
Gielen & van Rooij moet zich onderscheiden van de ARBO dienst. Bedrijven moeten weten dat er buiten
de ARBO dienst nog meer aanbieders voor begeleiding bij ziekteverzuimpreventie zijn.
Verder komt naar voren dat veel bedrijven in de toekomst van plan zijn om iets te gaan doen met
betrekking tot RSI (bijlage 3, vraag 7). Men wil bijvoorbeeld RSI-preventieplannen op gaan stellen. Het is
dus verstandig om hier goed op in te spelen door diensten aan te bieden die geheel in het teken van RSI
staan.

Wat verwachten bedrijven van een mobiele behandelunit?
Deze vraag kan beantwoord worden door middel van de antwoorden die door de respondenten gegeven
zijn op antwoord 15.
Met heeft de behoefte aan de volgende personen:
• Een persoonlijk contactpersoon per bedrijf;
• Bedrijfsverpleegkundige;
• Psycholoog.
Er zijn ook respondenten die geen interesse in een mobiele behandelunit hebben en er verder dan ook niks
van verwachten omdat:
• Binnen onze organisatie kennen wij een eigen ARBO-dienst, zij verzorgen al deze zaken voor ons;
• Niets, wij hebben eenjaarlijkse risico-inventaris door de ARBO-dienst;
• Deskundigheid hoeft niet worden ingehuurd. Dat is reeds in-company geregeld;
• Wij hebben zelf een ARBO-dienst in huis die ons ondersteunt met allerlei diensten;
• Wij bieden deze diensten reeds aan vanuit onze eigen in huis Arbo-dienst.
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Verder zou men persoonlijke bescherrningsmiddelen, instructie materiaien, hulpmaterieel en lezingen over
omgaan met stress willen.

5.4 Aanbevelingen
•

•
•

Het is voor Gielen & van Rooij erg belangrijk om zich in de toekomst te onderscheiden van de
ARBO. Aan potentiele klanten moet duidelijk gemaakt worden wat de meerwaarde voor het bedrijf is
om met Gielen & van Rooij te samen te werken in plaats van met de ARBO. Op dit moment werken
er veel bedrijven samen met de ARBO.
Gielen & van Rooij moet in gaan spelen op de steeds belangrijker wordende rol van RSI in bedrijven.
Het is voor de mobiele behandelunit aan te raden om de een ofmeerdere van de volgende personen te
hebben:
Een persoonlijk contactpersoon per bedrijf;
Een bedrijfsverpleegkundige;
Een psycholoog.
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Bijlage 1 Begeleidende brief bij de enquete

Geachte heerl mevrouw,
Deze brief is een inleiding voor een schriftelijk enquete die deel uitmaakt van een onderzoek voor een
bedrijf voor ziekteverzuimpreventie en fysiotherapie in Eindhoven. Het doe! van dit onderzoek is om
meer inzicht te verkrijgen in de interesse van verschillende bedrijven in een mobiele behandelunit.

Ik ben student Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en doe dit onderzoek
in het kader van mijn opleiding. Dit gebeurt middels een project van de Bedrijfskundewinkel Eindhoven,
een non-profit organisatie adviesbureau.
In het kader van dit onderzoek heb ik een enquete opgesteld, waarvan ik u vraag deze in te vullen en te
retoumeren in de portvrije enveloppe. De resultaten zuBen worden gebruikt om in de toekomst beter in te
kunnen spelen op de wensen van de klant (Uw bedrijf eventueel).
Het invullen van de enquete zal slechts vijf minuten duren. U zou mij een heel stuk op weg helpen met
mijn onderzoek door de enquete ingevuld, binnen 3 weken ,terug te sturen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Marion Janssen
Bijlagen:
enquete
Portvrije antwoordenveloppe
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Bijlage 2 Enquete
Invulinstructie
In de enquete treft u telkens een vraag aan met daarbij behorende antwoordmogelijkheden. Achter zo'n
antwoordmogelijkheid staat een cijfer. U wordt verzocht bij het beantwoorden van de vragen telkens het
cijfer te omcirkelen achter het antwoord dat op u van toepassing is of dat uw voorkeur heeft.
Wanneer u bijvoorbeeld 1 lanuari geboren bent, beantwoordt u de onderstaande vraag als voigt:
Bent U op 1 lanuari geboren?
ja
nee

1
2

U dient bij iedere vraag slechts een antwoord te omcirkelen, tenzij anders vermeld. Indien U bij enkele
vragen verder op in de enquete voor de keuzemogelijkheid "Anders, nl. .. " kiest, kunt U op de stippellijn
uw antwoord invullen.
Sommige vragen vereisen een enigszins andere beantwoording. De instructie daarvoor wordt bij de
desbetreffende vragen gegeven. Ook moet U soms vragen overslaan, of aileen dan invullen indien u een
bepaald antwoord hebt gegeven op de voorgaande vraag. Lees daarom de vragen en de bijbehorende
instructie nauwkeurig.
Allereerst vraag ik u enkele algemene gegevens over het bedrijf:

1.

2.

3.

Tot welke soort kan uw bedrijf gerekend worden?
leT sector
Administratieve sector
Metaalbranche
Anders, n1.. ...... .

2
3
4

Hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf?
<100 medewerkers
100-200 medewerkers
200-400 medewerkers
400-600 medewerkers
>600 medewerkers

1
2
3
4
5

In welke regio is uw bedrijf gevestigd?
Regio Eindhoven
Regio Weert
Regio Den Bosch
Regio Tilburg
Anders nl regio ........ .

1
2
3
4
5

1

Nu volgen een aantal vragen die betrekking hebben op de huidige stand van zaken met betrekking tot
ziekteverzuimpreventie.
In de volgende vragen wordt het volgende onder ziekteverzuimpreventie verstaan:
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Door op tijd klachten van mensen te ontdekken en te behandelen ervoor zorgen dat deze medewerkers niet
ziek thuis hoeven te gaan zitten. Dit kan ook bijvoorbeeld inhouden het analyseren van werkplekken met
betrekking tot het ergonomisch oogpunt.

4.

Wordt er op dit moment iets aan ziekteverzuimpreventie gedaan in het bedrijr?
Ja
1
Nee, ga door naar vraag 6
2

5.

Wat wordt er op dit moment aan ziekteverzuimpreventie in uw bedrijf gedaan?

6.

Is het bedrijf in de toekomst van plan om iets aan ziekteverzuimpreventie te gaan doen?
1
Ja
Nee, ga door naar vraag 8
2

7.

Wat is het bedrijfvan plan om in de toekomst aan ziekteverzuimpreventie te gaan doen? Ga door
naar vraag 9.

8.

Waarom is uw bedrijf niet van plan in de toekomst iets aan ziekteverzuimpreventie te gaan doen?

De nu volgende vragen gaan in op de wensen en prestaties die een mobiele behandelunit moeten leveren
aan het bedrijf.
9.

Is er in het bedrijf interesse in ziekteverzuimpreventie door middel van een mobiele behandelunit?
1
Ja
Nee
2

De verwachting is dat de mobiele behandelunit de volgende vormen van ziekteverzuimpreventie aan gaat
bieden:
• Puur preventieve therapie, gericht op mensen die zich (nog) niet ziek gemeld hebben;
Hieronder wordt verstaan:
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(collectieve) preventieve fysiotherapie. Dit is op offerte en per bedrijf verschillend. Individuele
aanmelding is f 425,- Of per consult 56,cursussen rug - en nekscholing. De kosten zijn fl3950,- per cursus van 10 uur voor acht tot tien
personen;
fl 500,-;
lezingen over RSI, rug - en nekklachten. De kosten voor lezing van een uur zijn
workshops over RSIlRug- en Nekklachten. Een drie tot vier uur durende workshop voor maximaal
25 deelnemers kost fl1250,-;

ondernemersad viezen

•

Werkplekonderzoek en analyse;
Hieronder wordt een onderzoek naar de werkomstandigheden in relatie tot de individuele problemen
gericht op de ergonomie en in relatie tot fysieke belasting bedoeld. Dit kan per individu, per afdeling
of per bedrijf.
De kosten voor een werkplekonderzoek zijn fl175,- per uur.

•

Werkplektraining;
Oit is een training van een betere werkhouding en werktechniek ter vermindering of ter voorkoming
van klachten.
De kosten voor een werkplektraining zijn fl 135,- per training.

10.

11.

12.

13.

Is er in uw bedrijf interesse in puur preventieve therapie?
Ja
Nee, ga door naar vraag 12

Zo ja, in welke onderdelen is uw bedrijf getnteresseerd (meerdere antwoorden mogelijk)?
1
Preventieve fysiotherapie
Cursussen rug- en nekscholing
2
Lezingen
3
Workshops
4
Is er in uw bedrijf interesse in werkplekonderzoek en analyse?
Ja
1
Nee
2
Is er in uw bedrijf interesse in werkplektraining?
Ja

N=
14.

IS.

1
2

Wat vindt u van het aanbod van een mobiele behandelunit?
Zeer goed
Goed
Voldoende
Weinig
Te weinig

1

2
1
2
3
4
5

Wat zou uw bedrijf graag nog meer aangeboden zien in een mobiele behandelunit?
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Als u nog opmerkingen ofsuggesties heeft, kunt u deze in onderstaande ruimte kwijt.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Bijlage 3 Open vragen
Vraag 5 Wat wordt er op dit moment aan ziekteverzuimpreventie in uw bedrijf gedaan?
Veiligheidsschoenen, oordoppen, geluidsbeperking en de aandacht van de ARBO-unie;
Aanstelling vertrouwenspersoon, zowel intern als extern (ARBO-dienst);
In samenwerking met ARBO-dienst een preventiepianning opgesteld;
Via ARBO-dienst na 3 weken controles, risicoinventarisatie en realisatie;
In samenwerking met ARBO-ned een risico-inventarisatie;
Werkplekinrichting -en onderzoek, ARBO-inforrnatie op intranet, pauze software beschikbaar stellen,
preventief spreekuur per kwartaal en cursus voor persoonlijke zaken zoals stressbehendigheid,
effectiviteit;
Er vindt iedere 2 jaar een medewerkersonderzoek plaats. de resultaten worden met de medewerkers
besproken. Daarnaast weten de medewerkers dat zij bij hun ARBO coordinator terecht kunnen.
Daarnaast wijst de ARBO coordinatie op zaken zoals RSI, goede werkhouding etc.;
Intensieve begeleiding met behulp van ARBO-ned, telefonisch contact over voortgang ziekte proces
en aanbieden vervanger werk;
Informatie over RSI, spreekuur bedrijfsarts, werkplekonderzoek, verzuimbeleid, sociaal medisch
team, frequente verzuim gesprekken en samenwerking met de ARBO-dienst;
ARBO-dienst, Bureau fysieke arbeid, beleid voeren middels ziekteverzuim commissie;
Risico-inventarisatie en opvolging bij risico medewerkers middels ARBO dan weI manager;
Er heeft door de ARBO-dienst een werkplekanalyse plaatsgevonden;
Actief ziekteverzuimbeleid, ziekteverzuimregistratie, actief ARBO beleid en werknemersonderzoek;
Voorlichting leidinggevenden en medewerkers, ziekmelding gesprek, contact tijdens ziekte,
terugkeergesprek, verzuimgesprek, reintegratieplan en verplichtingen ARBO-wet;
Lijnverantwoordelijkheid, ARBO-dienst beschikbaar en management info beschikbaar;
Verzuim- en reintegratie plannen worden uitgevoerd door het p-management en een eigen Arbo-dienst
in huis;
Logistieke hulpmiddelen worden toegepast, samenwerking met ARBO-dienst en verrnindering
werkduur en druk;
Eigen ARBO-dienst biedt veel faciliteiten en verder actie door segmentmanagers;
Machines zijn aangepast dat het oor de medewerkers zo licht mogelijk gemaakt wordt;
Als handleiding voor managen van medewerkers is een ziekteverzuimbeleid en procedure opgesteld,
periodieke gesprekken tussen managers en medewerkers, risico-inventarisatie, nauwe samenwerking
met de ARBO-dienst en andere specialistische hulp indien nodig;
Instellen werkplekken, ARBO-zorg en ziekteverzuimvoorschriften medewerkers en leidinggevenden;

RSI-voorlichting, toetsing van de werkplek, regelmatige gesprekken en aandacht;
Informatie over ergonomische werkplekhoudingen inclusief het versturen van de middelen hiervoor
zoals een voetenbankje, verstelbare stoel en tafel en in hoogte verstelbare PC·steun;
Contact bij ziekmeldingen incl. eventueel bezoek;
Optimale werkplek;
Werkplekonderzoek, zitinstructies, sociaal medisch team, periodiek medisch onderzoek en
risicoinventarisaties;
Mogelijkheid tot algemeen spreekuur, werkplekadvisering, onderzoek en aanpassing en therapeutisch
werken;
Controie, begeleiding en voorlichting;
Direct contact met zieke werknemer, tijdige afspraak bedrijfsarts, vaw commissie die belangrijke
veiligheidsnorrnen in acht nemen;
Werkplekonderzoek, acties vanuit personeelszaken op signalen tijdens gesprekken met medewerkers;
Andere inrichting werkplekken door aan de hand van wensen van de collega's te doen;
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Tijdelijk aangepast werk, bedrijfsfysiotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk, RIE en aanpassen
werkplekken;
Begeleiding door leidinggevend personeel;
Er wordt gei'nventariseerd om te kijken of een arbeidsongeschikte tijdelijk vervangende of aangepaste
werkzaamheden kan verrichten;
Ziek-hersteld procedure door afdelingshoofd en instructie beeldschermgebruik (werkplekonderzoek
uitgevoerd);
Medewerkers vragen wat er scheelt, manager belt medewerkers uiterlijk volgende dag,
werkplekonderzoek- en aanpassing en RSI uitleg;
Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, Iuchtonderzoek, RSI-test en de griepprik;
Er werd gekeken naar mogeJijke aanbieders van zorgpakketten;
Korte communicatielijnen, aandacht voor zieke medewerkers, werkplekken en middelen;
Voorlichting met betrekking tot specifieke risico's en een preventief spreekuur;
RIE, PAGO en een werkplekonderzoek indien no dig;
Ziekmelding via chef en sociaal medische teams.

Vraag 7 Wat is bet bedrijfvan plan om in de toekomst aan ziekteverzuimpreventie te gaan doen?
RSI-preventieplan en intensieve samenwerking met ARBO-dienst;
RSI-beleid, meer controle bij ziekmeldingen en melding eerder doorgeven aan ARBO Unie;
Wordt nog een plan van aanpak gezocht tot samenwerking met de ARBO-dienst;
PAGO medewerkersonderzoek en ARBO totaal onderzoek;
Meer aandacht geven door leidinggevenden aan zieke werknemers;
RSI, werkplekinrichting, houding en met name bewustwording;
Voorlichtingen RSI en beeldscherm tachografen;
Gesprekken met medewerkers, VeA certificering, Toolbot meting en mentale instelling;
Directere opvolging na ziekmelding, ook door leidinggevende;
Preventief onderzoek van medewerkers, preventiefbehandelen van medewerkers met lichamelijke
klachten;
Ontmoedigingsbeleid in de vorm van het ontnemen van de mogelijkheid van overwerk bij een hoge
verzuimfrequentie en een aanmoedigingsbeleid door beloningssysteem bij geen ziekteverzuim;
Meer communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers en een RSI workshop;
Leidinggevenden meer betrekken in verzuimbegeleiding;
In ieder geval een aanbieder van zorgpakketten contracteren die bijv. cursussen geeft op het gebied
van tillen ect.;
Wachtlijstbemiddeling en ouderenbeleid uitdiepen;
Nog kortere communicatielijnen en aandacht aan medewerkers en hun werkomstandigheden;
RSI-bestrijding
Themadag "Gezond in de Bank" waarin eigen bijdrage I een gezonde werkJ prive situatie wordt
gepromoot;
RSI-preventie campagne;
Aanpassen waar nodig van werkplakken van mensen.
Vraag 8 Waarom is uw bedrijf niet van plan in de toekomst iets aan ziekteverzuimpreventie te gaan
doen
Het ziekteverzuim is relatief ziekteverzuim en wordt veroorzaakt door reguliere klachten. De
werkplekken zijn nu ingericht conform de wensen.
Vraag 15 Wat zou uw bedrijf graag nog meer aangeboden zien in een mobiele bebandelunit?
Binnen onze organisatie kennen wij een eigen ARBO-dienst, zij verzorgen al deze zaken voor ons;
Niets, wij hebben eenjaarlijkse risicoinventaris door de ARBO-dienst;
Wij hebben zelf een ARBO-dienst in huis die ons ondersteunt met allerlei diensten;
Wij bieden deze diensten reeds aan vanuit onze eigen in huis ARBO-dienst;
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RSI is een veel voorkomende klacht en heeft diverse oorzaken, zowel de beschikbare werkplek als het
eigen gedrag en de houding van de werknemer kan de oorzaak zijn;
Een persoonlijk contactpersoon per bedrijf;
Persoonlijke beschermingsmiddelen, instructie materialen en hulpmaterieel;
Bedrijfsverpleegkundige;
Psycholoog;
Lezingen over omgaan met stress;
Nee, deskundigheid hoeft niet worden ingehuurd. Reeds in-company geregeld.

ondernemcrsadviezen

Vraag 16 Ais u nog opmerkingen of suggesties hebt, kuut u deze in onderstaande ruimte kwijt.
Het is een taak van de ARBO-dienst;
Wij hebben met onze ARBO-dienst reeds afspraken over preventief behandelen (zoals de
behandelunit) en merken dat het ziekteverzuim positiefbelnv]oedt wordt;
Voorgestelde aanbod mobiele behandelunit nemen wij af via onze ARBO-dienst;
Wij nemen dit soort diensten afvan de ARBO Unie;
Wij hebben geen behoefte aan een mobiele behandelunit omdat wij een ARBO-dienst in eigen huis
hebben die ons voorziet in werkplekonderzoeken, trainingen, voorlichtingsdagen etcetera;
Op dit moment willen wij hier nog geen gebruik van maken;
Ziekteverzuimpreventie en- begeleiding is ons werk;
Ons bedrijf heeft dergelijke voorzieningen binnen de organisatie, vandaar geen interesse;
Via Bureau Fysieke Arbeid wordt al een en ander aangeboden;
Aangezien het ziekteverzuim binnen onze organisatie gering is willen wij het specifiek per individu
bekijken en niet collectief ;
In een logistiek bedrijf met chauffeurs en ploegenwerkers zou een mobiele behandelunit ook zeer
vroeg ingezet moeten kunnen worden of op zaterdag;
De werkplekonderzoeken zijn hier geweest en daar zijn de machines op aangepast. De verbeteringen
gaan continu door voor zover mogelijk.
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Bijlage 4 Kruistabellen
Vestigingsregio * Interesse mobiele behandelunit Crosstabulation
Interesse mobiele behandelunit
Ja
Nee
Vestigingsregio
Eindhoven
7
24
Weert
1
2
Den Bosch
2
16
Tilburg
1
8
Anders
3
17
Total
14
67

Vestigingsregio

9
20
81

* Interesse preventieve therapie Crosstabulation

Vestigingsregio

I

J

Total
31
3
18

Ja
Eindhoven
Weert
Den Bosch
Tilburg
Anders
Total

Interesse preventieve therapie
Nee

11

20

2
5

1

3
8

7

29

14
12
54

j

Total
31
3

19
10
20

j
I

83

Vestigingsregio * Interesse werkplekonderzoek en analyse Crosstabulation
Interesse werkplekonderzoek en analyse
Vestigingsregio
Nee
Total
Ja
Eindhoven
24
30
6
Weert
6
3
3
Den Bosch
16
19
3
Tilburg
10
3
7
Anders
19
11
8
Total
20
81
61
i

Vestigingsregio * Interesse Werkplektraining Crosstabulation
Interesse werkplektraining
Vestigingsregio
Ja
Nee
Eindhoven
10
20
Weert
1
2
Den Bosch
16
3
Tilburg
3
7
Anders
6
13
Total
23
58

i

!

Total
30
3

19
10

19
81
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Soort bedrijf * Interesse mobiele behandelunit Crosstabulation
800rt bedrijf
I

ICT sector
Administratieve
sector
Metaalbranche
anders
Total

Interesse mobiele behandelunit
Ja
Nee
3
13
0
9

9

5
6
14

17
40
82

12
34
68

Total
16

800rt bedrijf * Interesse preventieve therapie Crosstabulation
800rt bedrijf
ICT sector
Administratieve
I sector
Metaalbranche
! anders
Total

Interesse preventieve therapie
Nee
6
10
Ja

Total

4

6

16
10

7
12
29

10
29
55

17
41
84

800rt bedrijf * Interesse werkplekonderzoek en analyse Crosstabulation

I ICT sector

Interesse werkplekonderzoek en analyse
Total
Nee
16
5
11

i Administratieve

2

7

9

sector
. Metaalbranche
anders
Total

6
7
20

10
34
62

16
41
82

800rt bedrijf

Ja

800rt bedrijf * Interesse Werkplektraining Crosstabulation
800rt bedrijf

Interesse werkplektraining
Nee
6
10

Ja

!

ICT sector
Administratieve
sector
Metaalbranche
anders
Total

2

7

5
10
23

11

31
59

Total

16
9
16
41
82
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