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Informatiefiche 

Enkele maanden geleden werden we met z’n allen geconfronteerd 
met de nieuwe realiteit van COVID-19. Het virus zal nog lang een 
impact hebben op hoe we werken en leven. Uw werknemers hebben 
zich ongetwijfeld van hun meest flexibele kant getoond. Maar 
misschien gaat niet iedere werknemer op dezelfde manier om met 
veranderingen of tegenslag. De ene zal proactief communiceren, de 
andere zal zich terugtrekken. 

Met de coronabarometer krijgt u als werkgever zicht op de mentale 
gezondheid van uw werknemers binnen de werkcontext. Via een korte 
en wetenschappelijk opgebouwde enquête kunt u meer inzicht krijgen 
in de gevolgen van de coronacrisis op de mentale gezondheid van 
uw werknemers. Daarnaast gaan we na wat hun noden en behoeften 
zijn. Met deze opvattingen helpen we u alvast om mogelijke acties te 
definiëren. 

THEMA’S DIE AAN BOD KOMEN

• Het algemeen mentale welzijn met focus op het dagelijks 
functioneren, angst en depressieve gevoelens en verlies van 
zelfvertrouwen

• Jobtevredenheid 
• Oorzaken van (on)welzijn zoals verveling, eenzaamheid, financiële 

middelen, werkachterstand, jobonzekerheid, functieonzekerheid, … 
• Organisatiekenmerken waarop u best kunt inzetten om tot 

een verbetering te komen zoals veiligheidsklimaat, flexibele 
arbeidsregeling, informatie over procedures, … 

Indien gewenst kunt u eigen vragen toevoegen. Via deze link kunt u
alvast de vragenlijst bekijken: https://idewe.socratos.net/previewtest/
kir2020coronastudievoorklanten_templ

OVERZICHTELIJKE RESULTATEN VOOR UW ORGANISATIE 

Maximum een week na het afsluiten van de bevraging zijn de 
resultaten klaar en bezorgen wij u deze in presentatievorm op 
groepsniveau. Dit gebeurt zowel voor de volledige organisatie als voor 
eventuele subgroepen (minimum 6 respondenten). U krijgt hierbij ook 
een vergelijking met de Vlaamse benchmark zodat u de resultaten 
nog beter kunt inschatten en analyseren. Aanvullend kunt u rekenen 
op een impactanalyse (minimum 50 respondenten) waarbij we nagaan 
wat de impact is van de verschillende thema’s op welzijn en dit op 
maat van uw organisatie.
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SNELLE EN MAKKELIJKE ONLINE BEVRAGING

Via een online link bevragen wij uw werknemers. Deze link wordt 
verspreid door Groep IDEWE of door uzelf via één van uw (interne) 
kanalen (open link).

ALL-IN PAKKET MET TERUGKOPPELING DOOR IDEWE

Wij voorzien een all-in pakket ter waarde van 14 uur. Hierin is de 
opstart, de verwerking en een terugkoppeling door een IDEWE-
preventieadviseur psychosociale aspecten (maximum 2 uur) 
opgenomen (122,04 euro/uur of 14 PE’s). Wenst u meerdere 
subgroepen te analyseren, dan rekenen we hiervoor 1 uur of 1 PE extra 
aan per groep. Om de link ter beschikking te stellen rekenen we 1 uur 
of 1 PE per 100 werknemers aan. 

EVOLUTIES METEN? 

We kunnen een vervolgmeting inplannen aan een voordeliger 
tarief (10 uur of 10 PE’s, alle bijkomende kosten blijven gelijk). Bij 
deze meting benchmarken we uw gegevens met de voorgaande 
meting(en). Zo kunt u het effect van genomen acties ook meten en 
nagaan. 

MEER INFO? 

Bezoek dan zeker de volgende websites:
• https://www.idewe.be/-/wat-doet-coronacrisis-met-u 
• https://www.idewe.be/-/eerste-resultaten-coronastudie 

Wij gebruikten deze vragenlijst voor eigen wetenschappelijk 
onderzoek en het leverde ons heel wat inzichten op.
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Indien uw werknemers nood hebben om met iemand te praten over één van de bevraagde aspecten 
in deze enquête, dan kan hij terecht bij de vertrouwenspersoon in uw organisatie, de arbeidsarts of de 
preventieadviseur psychosociale aspecten.
 
Daarnaast verwijzen we graag naar onze andere online tools: 
• Optidesk: https://www.idewe.be/-/my-optidesk-klachten-beeldschermwerk-oplossen
• Face Covid: https://idewe.socratos.net/direct/FACE_COVID 
• StressBalancer: https://www.idewe.be/-/stressbalancer-weerbaarder-tegen-uitputting-stress-en-pesten
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