Informatie voor de respondent
Uw werkplek werd geselecteerd om deel te nemen aan een internationale studie over veiligheid en
gezondheid op het werk en over de manier waarop dit vraagstuk in de praktijk wordt aangepakt. Deze
studie wordt gelijktijdig in 33 Europese landen gehouden en zal bijdragen tot het bepalen in welke mate
mensen, die in de verschillende landen verantwoordelijk zijn voor veiligheid en gezondheid op het werk,
dezelfde opinies en praktijken delen.
De vragenlijst dekt een aantal onderwerpen; er is geen gespecialiseerde kennis nodig om welke vraag
dan ook te beantwoorden. De meeste mensen die aan deze studie deelnemen, vinden het een
interessante en plezierige ervaring, en we hopen dat dit ook voor u het geval zal zijn. De interviews
duren meestal 20 tot 25 minuten en we vertrouwen erop dat we op uw medewerking kunnen rekenen.

Over EU-OSHA
Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk werd in 1996 opgericht als het
officiële Europese orgaan dat verantwoordelijk is voor informatie over veiligheid en gezondheid op de
werkplek.
Meer lezen over het agentschap

Over het onderzoek
Doel van het onderzoek is werkplekken in heel Europa bij te staan om efficiënter om te gaan met
veiligheid en gezondheid en om de gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen.
De interviewer vraagt naar de bestaande praktijken wat betreft het omgaan met veiligheid en
gezondheid; deze vraagstukken staan centraal en omvatten ook bijvoorbeeld het thema van stress.
Vervolgens worden er vragen gesteld over de manier waarop het veiligheids- en gezondheidsbeleid
georganiseerd is, over de steun en het advies op dit punt en over eventuele relevante problemen.
Beleidsmensen op nationaal en Europees niveau zullen deze informatie gebruiken om betere
beleidsmaatregelen en doeltreffende steun te ontwikkelen ter bevordering van bedrijfsveiligheid, gezondheid en -productiviteit.
Door aan het onderzoek deel te nemen, verschaft u kostbare informatie over uw situatie, behoeften en
verwachtingen, die kan bijdragen tot de verbetering van de werkomstandigheden niet alleen in Europa
maar ook daarbuiten.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en de resultaten zullen globaal voorgesteld worden,
zodat de anonimiteit van de respondenten gegarandeerd wordt.
Kantar – de onderneming die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het onderzoek – is lid van
ESOMAR en gebonden aan de Internationale Gedragscode voor markt- en sociaalwetenschappelijk
onderzoek. EU-OSHA is onderworpen aan Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire
instellingen en organen.
Als u zich zorgen maakt over de vertrouwelijkheid van uw antwoorden of over hoe wordt gegarandeerd
dat uw antwoorden anoniem blijven, dan kunt u contact met ons opnemen op esener@osha.europa.eu.

Wie neemt de enquêtes af?
De nationale instituten die de enquêtes afnemen, zijn alle aangesloten bij het Kantar-netwerk van
veldwerkinstellingen. De enquêteurs zijn allemaal zeer goed opgeleid en hebben veel ervaring met het
uitvoeren van dit soort onderzoeken.
Bekijk de lijst van de nationale centra

Toegang tot de resultaten
De resultaten van het vorige onderzoek (ESENER-2) zijn beschikbaar op onze website www.esener.eu.
Daar kunt u begin 2020 ook kennisnemen van de eerste resultaten van de nieuwe studie. Medio 2020
zal er een gedetailleerd rapport worden gepubliceerd en in de daarop volgende jaren zullen follow-up
studies verkrijgbaar zijn. Alle EU-OSHA-rapporten kunt u gratis downloaden.
Bekijk de publicaties van EU-OSHA

Ondersteuning van het onderzoek
De raad van bestuur van EU-OSHA bestaat uit afgevaardigden van regeringen, werkgeversorganisaties
en vakbonden en geeft niet alleen het startsein van het onderzoek maar is ook rechtstreeks betrokken bij
de ontwikkeling ervan.
Op Europees niveau wordt het onderzoek gesteund door:

en door
Bekijk een volledige lijst van de raad van bestuur van EU-OSHA

Keuze van de geïnterviewde
Uw werkplek werd willekeurig geselecteerd in een lijst van ondernemingen om een representatief beeld
in elk land te verkrijgen.
Ten behoeve van onze studie is het van belang dat de geïnterviewde persoon op de hoogte is van de
manier waarop veiligheids- en gezondheidsvraagstukken in de werkplek worden behandeld. U hoeft
geen expert op het gebied van veiligheid en gezondheid te zijn, maar het is een pluspunt als u betrokken
bent bij de beslissingen over de maatregelen die hierin worden genomen.

Wie betaalt dit onderzoek?
EU-OSHA financiert het onderzoek met zijn operationeel budget voor wat de 28 Lidstaten van de EU
betreft, plus IJsland en Noorwegen als leden van de EEA (European Economic Area, Europese
economische ruimte). Zwitserland dekt zelf de kosten van zijn deelname; de Republiek Macedonië en
Servië nemen deel met gebruik van fondsen van het EU-instrument voor pre-toetredingssteun (IPA, PreAccession Assistance).

Nadere informatie
Meer gedetailleerde informatie over het onderzoek is (alleen in het Engels) beschikbaar op
www.esener.eu

Doe mee
Als onderdeel van andere informatie-activiteiten is EU-OSHA geïnteresseerd in casestudies op het
niveau van de werkplek om succesvolle of vernieuwende concepten of oplossingen voor risico’s voor
gezondheid en veiligheid op het werk te belichten. Heeft u een interessante actie uitgevoerd en wenst u
die via EU-OSHA met anderen te delen, neem dan zeker contact met ons op: esener@osha.europa.eu

Reacties?
Wij zijn blij met uw commentaar en suggesties.

