ENQUETE
WOON-WERKVERKEER
Deze enquête dient om een zicht te krijgen op uw dagelijkse verplaatsingen van, naar en voor het werk. De
enquête richt zich tot ALLE mensen die werken op de bedrijfslocatie (inclusief interims en onderaannemers).
Omdat het gaat over mobiliteit worden uiteraard adresgegevens gevraagd. Maar we garanderen een strikt
vertrouwelijke behandeling hiervan.
Zet een duidelijk kruisje over het niet opgevulde bolletje (°) dat u wenst aan te duiden
Vergeet niet duidelijk uw bedrijf en de vestiging waar u werkt aan te geven.
Veel dank bij voorbaat!

Voor vragen of opmerkingen bij deze vragenlijst kan u steeds terecht bij

1. Algemene gegevens
1.1. Postcode van uw woonplaats (waar u meestal naar de werklocatie vertrekt) ..................... (verplicht in te vullen)
1.2. (Deel)gemeente waar u woont ............................................... (verplicht in te vullen)
1.3. Straat waar u woont
...............................................
1.4. Huisnr
.............
1.5. Geslacht
O Man O Vrouw
1.6. Leeftijd .
............... jaar

2. Gegevens i.v.m. de werkregeling
2.1. In welk bedrijf/op welke vestiging werkt u?
Naam bedrijf:

Vestigingsplaats:

2.2. Hoeveel dagen per week werkt u gemiddeld op uw werklocatie? (slechts 1 mogelijkheid)
o
o
o
o

altijd
3 à 4 dagen per week
1 à 2 dagen per week
(Bijna) nooit (u vertrekt meestal onmiddellijk op dienstverplaatsing of naar een andere bestemming)

2.3. Werkt u voltijds of deeltijds? (slechts 1 mogelijkheid)
o
o

voltijds
deeltijds: hoeveel percent? ........ %
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2.4. Werkt u enkel van maandag tot vrijdag of ook in het weekend? (slechts 1 mogelijkheid)
o enkel van maandag tot vrijdag
o maandag tot vrijdag en zaterdag
o maandag tot vrijdag en zondag
o maandag tot vrijdag, zaterdag en zondag
o enkel in het weekend
2.5. Gelieve aan te geven in welk uurroostersysteem u werkt (slechts 1 mogelijkheid)
o
•

•

o
o
o

Vaste uren, elke werkdag van ........... u tot ........... u
Glijdende uren
o geen vaste gewoonte: begin tussen ........... u en ........... u, einde tussen ........... u en ........... u
o vaste gewoonte, van ........... u tot ........... u
Afwisselende ploegen
o vast 2 ploegensysteem
o van ........... u tot ........... u
o van ........... u tot ........... u
o vast 3 ploegensysteem
o van ........... u tot ........... u
o van ........... u tot ........... u
o van ........... u tot ............ u
ander systeem, beschrijf ...........
onregelmatige uren
...........
andere
...........

2.6. Gelieve aan te geven tot welke categorie u behoort (slechts 1 mogelijkheid)
o
o
o

werknemer van het bedrijf zelf
interim
tewerkgesteld door een ander bedrijf

3. Gegevens ivm uw verplaatsingen
3.1. Met welk hoofdvervoermiddel komt u naar het werk?
Met het hoofdvervoermiddel legt u het grootste deel van het jaar de grootste afstand af. Indien u 2 vervoermiddelen
combineert, bv. met de fiets naar de halte en dan verder per trein, duid dan dat vervoermiddel aan waarmee u de
grootste afstand aflegt.) (slechts 1 mogelijkheid)
•

wagen
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

alleen
met familieleden
met andere werknemers, meestal als bestuurder
met andere werknemers, meestal als passagier
met andere werknemers, afwisselend

te voet
fiets
bromfiets of moto
trein
bus, metro, tram De Lijn
bus, metro, tram MIVB
bus, metro, tram TEC
collectief vervoer georganiseerd door de werkgever
andere, nl. ........
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3.2. Gebruikt u soms ook eens een ander hoofdvervoermiddel voor uw woon-werkverplaatsing dan het
vervoermiddel dat u hierboven heeft aangeduid? (bv. U gaat de ene week met de wagen, de andere met de fiets of
in de zomer met de fiets, in de winter met de bus.)
o ja
o neen

3.2.1. Indien ja, welk? (slechts 1 mogelijkheid)
• Wagen
o alleen
o met familieleden
o met andere werknemers, meestal als bestuurder
o met andere werknemers, meestal als passagier
o met andere werknemers, afwisselend
o te voet
o fiets
o bromfiets of moto
o trein
o bus, metro, tram De Lijn
o bus, metro, tram MIVB
o bus, metro, tram TEC
o collectief vervoer georganiseerd door de werkgever
o andere, nl. ........
3.3. Beschikt u over een eigen wagen waarmee u dagelijks naar het werk zou kunnen komen?
o ja
o neen
3.4. Beschikt u over een bedrijfswagen waarmee u dagelijks naar het werk zou kunnen komen?
o ja
o neen
3.5. Wanneer u met de auto komt, waar parkeert u de wagen meestal? (slechts 1 mogelijkheid)
o
o
o
o
o
o
o

op de eigen parking van het bedrijf of de instelling
in/op een publieke parking die door de werkgever gratis wordt ter beschikking gesteld
in/op een afgesloten publieke parking, door u zelf betaald
langs de openbare weg, betalend
langs de openbare weg, niet betalend
op een afgelegen parking vanwaar ik het openbaar vervoer neem
andere plaats ........

3.6. Wanneer u met de auto komt, hebt u dan soms moeite om parkeerplaats te vinden? (slechts 1 mogelijkheid)
o
o
o
o

ja, bijna dagelijks
ja, regelmatig
enkel af en toe
(bijna) nooit

3.7. Hoe vaak per week moet u een professionele verplaatsing maken van de werkplek tot een andere bestemming
dan uw woonplaats? (slechts 1 mogelijkheid)
o
o
o
o
o

elke dag
3 à 4 dagen per week
1 à 2 dagen per week
minder dan 1 dag per week
(bijna) nooit
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3.8. Wanneer u regelmatig dergelijke professionele verplaatsingen maakt vanaf uw werkplek, met welk
vervoermiddel maakt u dan meestal die dienstverplaatsingen? (slechts 1 mogelijkheid)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

eigen fiets
dienstfiets
te voet
bromfiets
motorfiets
privé-wagen
bedrijfswagen die aan mij is toegewezen
poolwagen (gemeenschappelijke wagen van het bedrijf)
bus, metro, tram
trein
andere, nl. ........
niet van toepassing, ik maak nooit dienstverplaatsingen

4. Uw mening over het openbaar vervoer voor de woon-werkverplaatsing. In te
vullen door IEDEREEN (ook al gebruikt u het openbaar vervoer niet)
4.1. Wat zijn de problemen die u ondervindt of verwacht met het openbaar vervoer voor uw woonwerkverplaatsing? (max. 3 antwoorden geven a.u.b.)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Geen problemen, ik kom al met openbaar vervoer of zal het gebruiken
Geen verbindingen
Geen directe verbindingen
Vertragingen
De frequentie is te laag (te weinig bussen/treinen per uur)
De verplaatsing duurt te lang
Te grote afstand tussen woonplaats en halte of station
Te grote afstand tussen halte en bedrijf
Het openbaar vervoer is te duur
Wagen nodig voor het werk
Kinderen ophalen is moeilijk
Slechte informatie over het aanbod
Ik kom met de fiets/te voet naar het werk
Voel mij onveilig op weg naar / aan de halte bij het werk
Voel mij onveilig op weg naar / aan de halte bij mijn woonplaats
Gebrek aan zitplaatsen op het openbaar vervoer
Uren openbaar vervoer sluiten niet aan bij mijn werkuren
Andere, nl. ........

4.2. Hebt u zelf suggesties of voorstellen die voor u het openbaar vervoer aantrekkelijker maken om naar het werk
te komen ?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
4.3. Wil u in de toekomst het openbaar vervoer (blijven) gebruiken als het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt
gemaakt ?
o ja
o misschien
o neen
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5. Uw mening over de fiets voor de woon-werkverplaatsing. In te vullen door
IEDEREEN (ook al gebruikt u de fiets niet)
5.1. Wat zijn de problemen die u ondervindt of verwacht met de fiets als vervoermiddel voor uw woonwerkverplaatsing? (max. 3 antwoorden geven a.u.b.)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Geen problemen, ik kom al met de fiets of zal dit in de toekomst doen
Te grote afstand
Te veel bergop en bergaf
Onveilige fietsroutes
Last van weersomstandigheden (wind, regen)
Wagen nodig voor het werk
Geen douches op het werk
Geen mogelijkheid om om te kleden
Ik fiets niet graag in het donker
Geen goede fiets ter beschikking
Geen goede fietsenstalling bij het werk
Doe wekelijks boodschappen
Kinderen ophalen is moeilijk
Andere, nl ........

5.2. Hebt u zelf suggesties of voorstellen die u zouden stimuleren om (meer) met de fiets naar het werk te komen ?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

5.3. Zal u in de toekomst (blijven) fietsen naar het werk als dit vervoermiddel aantrekkelijker wordt gemaakt?
o ja
o ja, maar enkel in de zomer
o misschien
o neen

6. Uw mening over carpooling voor de woon-werkverplaatsing. In te vullen door
IEDEREEN (ook al carpoolt u niet)
6.1. Welke problemen ervaart of verwacht u met carpooling voor de woon-werkverplaatsing? (max. 3 antwoorden
geven a.u.b.)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Geen problemen, ik carpool al of ik overweeg dat te gaan doen
ik ken niemand om mee samen te rijden
wagen nodig voor het werk
ik rij liever alleen
onzekerheid omtrent belastingen, verzekering
ik kom met de fiets/te voet naar het werk
onregelmatige uren
ik kom (liever) met het openbaar vervoer naar het werk
ik gebruik mijn wagen voor andere activiteiten voor/na het werk (kinderen ophalen,boodschappen doen...)
andere, nl. ........
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6.2. Hebt u zelf suggesties of voorstellen die carpoolen van en naar het werk aantrekkelijker zouden maken?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
6.3. Zal u in de toekomst gaan carpoolen (of blijven carpoolen) als dat aantrekkelijker wordt gemaakt?
o

ja

o

misschien

o

neen

7. Uw tijd in het woon-werkverkeer
7.1. Hoe vaak staat u gemiddeld per week met de auto in de file van of naar het werk? Als u op één dag ’s
ochtends en ’s avonds in de file staat, dan is dat 2 keer.
….....… keer per week (’s ochtends en ’s avonds samengeteld)
7.2. Hoe lang is uw gemiddelde verplaatsingstijd naar het werk (’s ochtends), van deur tot deur?
….....… minuten
7.3. Wat zou voor u een aanvaardbare reistijd zijn naar het werk (’s ochtends), van deur tot deur?
….....… minuten

8. Meer suggesties
Hebt u nog bepaalde suggesties of voorstellen om uw verplaatsing tijdens, van en naar het werk te verbeteren?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

DANK VOOR UW MEDEWERKING !
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