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1. Inleiding 
 

Voor het Centraal Orgaan  opvang Asielzoekers (hierna COA te noemen) vormen de 

medewerkers het belangrijkste kapitaal van haar organisatie. Er zijn zorgen geuit bij het 

COA in Ter Apel, over het voorkomen van gezondheidsklachten bij de medewerkers. 

De klachten zijn begonnen na de bouwactiviteiten op het COA terrein in 2015. Daarnaast 

was er discussie of de klachten bij een of meerdere teams voorkwamen en daarom zijn de 

klachten uitgesplitst  naar de diverse afdelingen.  

De klachten die werden aangegeven betreffen:  

 Moeheid 

 Oogklachten 

 Huidklachten  

 Luchtweg problemen 

 Hoge bloeddruk 

 Hoofdpijn 

Er is besloten hier nader onderzoek naar te verrichten. De medewerkers zijn in het eerste 

kwartaal van 2017 gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid. Het betreft 

een vragenlijst waarin een breed spectrum aan onderwerpen aan bod komen. Het doel 

hiervan is de klachten goed in kaart te brengen om deze vervolgens te kunnen duiden. Dit 

wil zeggen dat we op basis van dit onderzoek de gezondheidsklachten kunnen objectiveren. 

Op basis hiervan kan, indien nodig, nader onderzoek gericht ingezet worden, dan wel aan 

oplossingen gewerkt worden.  

 

Synchroon aan dit vragenlijstenonderzoek heeft het COA Ter Apel ook een bodemonderzoek 

uit laten voeren. Wij adviseren de resultaten van de beide onderzoeken samen te 

interpreteren.   

 

In totaal 117 van de 185 medewerkers heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deel 

te nemen aan het vragenlijstonderzoek. Deze respons van 63% is voldoende om te kunnen 

stellen dat de resultaten representatief zijn voor de medewerkers van het COA Ter Apel. 

 

In dit rapport is informatie te vinden over de kenmerken van de onderzoekspopulatie (H 2) 

van het COA en een overzicht van de resultaten per onderzoekelement (H 3). 
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2. Samenvatting 
 

 

Het vragenlijstonderzoek is door HumanCapitalCare uitgevoerd ter objectivering van de 

klachten van de medewerkers die de afgelopen maanden geuit worden.  

In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van resultaten van de vragenlijsten en 

daaraan gekoppeld de klachten van de medewerkers van het COA Ter Apel. 

 

Het resultaat van het vragenlijstonderzoek is dat er op de onderdelen Slaap en Fysieke 

Belasting goed gescoord wordt, maar dat er tevens een veelheid aan klachten geconstateerd 

worden, waarvan het aannemelijk is dat deze, deels, gerelateerd zijn aan het werk en/of de 

werkomgeving. Het betreft met name klachten op het gebied van luchtwegen, klachten aan 

de huid en klachten met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. De klachten komen voor 

binnen de 4 onderzochte afdelingen. In vergelijking lijkt het of de medewerkers van POL het 

meeste klachten ervaren. Dit laatste is echter, doordat we niet kunnen vaststellen wat het 

aandeel deelnemers / niet-deelnemers is, niet statistisch betrouwbaar vast te stellen. 

 

De onderdelen energiebronnen, stressfactoren en leefstijl scoren matig.  

 

De resultaten van het vragenlijstonderzoek rechtvaardigen in onze ogen vervolgonderzoek 

naar de oorzaak of oorzaken. Er zijn, na 2015, diverse onderzoeken aan luchtkwaliteit en de 

bodem verricht. Wij adviseren de resultaten van dit klachten-onderzoek te relateren aan de 

resultaten van reeds eerder uitgevoerde onderzoeken.  
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3. Responsgroep 
 

3.1 Respons 

In zijn totaliteit zijn 185 medewerkers van het COA Ter Apel uitgenodigd om deel te nemen 

aan het vragenlijstonderzoek. 117 medewerkers hebben de vragenlijst ook daadwerkelijk   

ingevuld. Dit is een respons van 63% en is voldoende om te stellen dat de resultaten van 

het onderzoek representatief zijn voor de medewerkers van het COA Ter Apel.  

 

 

 

 

 

Afdeling N 

AMV 17 

 

COL 50 

 

POL 33 

VBL 17 

 

 

In verband met de privacy rapporteren wij alleen over subgroepen, zoals afdelingen, als 

deze groep uit meer dan 15 deelnemers bestaat. Dit betekent dat we voor het COA Ter Apel 

de resultaten van de verschillende afdelingen zullen weergeven.  

 

3.2 Demografie 

Deze paragraaf geeft een weergave van de demografie van de deelnemende medewerkers 

van het COA Ter Apel. 

 

Leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van de onderzoekspopulatie ligt op 38 jaar. 

 

Geslacht 

40% van de deelnemers is van het mannelijke geslacht en 60% van de deelnemers  is 

vrouw.  

 

Dienstverband 

De deelnemende medewerkers zijn gemiddeld 6 jaar in dienst bij het COA Ter Apel. 68% van 

de deelnemers is 5 jaar of minder in dienst.  

 

Opleiding 

Van de deelnemende medewerkers heeft 32% een opleidingsniveau van HBO of hoger, heeft 

58% een MBO opleidingsniveau en heeft 4% een opleidingsniveau van MAVO/HAVO/VWO. 

 

Uitgenodigd

100%

Vragenlijst

63%
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In onderstaande tabel staat vermeld hoe de respons verder is opgebouwd. 

 

 Percentage  Percentage 

Geslacht 

Man 

Vrouw 

 

40% 

60% 

Leeftijd 

< 45 jaar 

≥ 45 jaar 

Gemiddelde leeftijd 

 

63% 

37% 

38 jaar 

Aantal dienstjaren 

0-5 jaar 

6-10 jaar 

Meer dan 10 jaar 

Gemiddeld aantal dienstjaren 

 

68% 

16% 

16% 

6 jaar 

Aard dienstverband 

Vast dienstverband 

Tijdelijk dienstverband 

Uitzendkracht 

Anders 

 

62% 

24% 

12% 

2% 

Opleidingsniveau 

LBO/VMBO 

MAVO/MMS 

HAVO/VWO/HBS 

MBO 

HBO 

WO/ Postdoc 

 

6% 

2% 

3% 

58% 

31% 

1% 

Onregelmatige werktijden 

Nee 

Ja 

 

14% 

86% 

Leidinggevende functie 

Nee 

Ja 

 

97% 

3% 
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4. Resultaten 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het vragenlijstenonderzoek bij de medewerkers 

van het COA Ter Apel.  

 

4.1 Onderzoeks elementen 

In de vragenlijst zijn de volgende elementen aan de orde gekomen: 

 

 Algemene gezondheid 

 Luchtwegen 

 Huid 

 Slaap  

 Arbeidsomstandigheden 

 Bewegingsapparaat  

 Leefstijl 

 Werkvermogen 

 Vitaliteit 

 Stressoren 

 Energiebronnen 

 

De overall uitkomsten van deze elementen zijn, met uitzondering van de vragen over 

huidklachten, vertaald volgens volgend kleurenschema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor huidklachten hanteren we andere afkapwaarden voor de kleuren. Deze scoort rood als 

minder dan 50% van de deelnemers een gezond resultaat laat zien.  

   



 

6 

 

4.2 Resultaten COA   

 

Onderstaand figuur geeft een weergave van de samenvatting van alle resultaten op de 

HumanCapitalScan van de deelnemende medewerkers van het COA Ter Apel. 

 

 

Figuur 1. het COA Ter Apel totaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vitaliteit: 67,5% van de onderzoeksgroep 
is vitaal en vol energie 
 
 
 
Energiebronnen: 32,5% van de 
onderzoeksgroep heeft voldoende 
energiebronnen 
 
 
 
Stressfactoren: 31,6% van de 
onderzoeksgroep ervaart weinig 
stressfactoren 
 
 

 
Leefstijl: 38,5% van de onderzoeksgroep 
heeft een gezonde leefstijl 
 
 
 
Werkvermogen: 68,4% van de 
onderzoeksgroep heeft een goed of 
uitstekend werkvermogen 

 

Algemene gezondheid: 68% van de 
medewerkers geeft aan zich gezond 
te voelen 
 

 
Luchtwegen: 24% van de 
medewerkers heeft geen klachten 
aan de luchtwegen gehad in de 
afgelopen 2 jaar 
 
 
Huidklachten: 44% heeft de 
afgelopen 12 maanden geen 
huidklachten ervaren. De resultaten 
op de vragenlijst zijn negatief 
afwijkend van eerder uitgevoerd 
onderzoek.  
 
 
Slaap: geen van de medewerkers 
geeft aan zijn of haar algemene 
slaapkwaliteit  als tamelijk of zeer 
onvoldoende te ervaren.  
 
 
 
Arbeidsomstandigheden: 10% van de 
medewerkers heeft in geen enkel 
opzicht last van bepaalde aspecten in 
arbeidsomstandigheden 
 
 
Bewegingsapparaat: ondanks dat 
18% van de medewerkers aangeeft 
géén klachten te hebben gehad aan 
het bewegingsapparaat in de 
afgelopen 12 maanden, geeft toch 
96% van de medewerkers aan goed 
bestand te zijn tegen de lichamelijke 
inspanning in de functie  
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4.2.1 Algemene Gezondheid  

 

Alle resultaten zijn in percentages weergegeven. Het percentage medewerkers dat 

bevestigend antwoordde op de vraag, dus “JA” invulde weergegeven.  

Algemene Gezondheid          ‘’ja’’ Totaal AMV COL POL VBL 

Voelt u zich gezond?        68 77 72 42 94 

Heeft u de afgelopen 2 weken last 

gehad van:  

     

pijn of beklemmend gevoel in uw borst 

of hartstreek? 

24 18 18 36 24 

vermoeide, prikkelende of tranende 

ogen? 

56 35 60 79 18 

hartkloppingen of bonzingen in uw 

hartstreek? 

28 18 26 39 24 

een opgezet of drukkend gevoel in uw 

maagstreek? 

25 35 22 30 12 

futloosheid of lusteloosheid 63 88 66 70 18 

slaperigheid of sufheid 69 82 70 76 41 

een verdoofd gevoel of tintelingen in 

uw ledematen 

29 41 24 36 18 

zenuwen of nervositeit 12 24 10 9 12 

een gevoel van vermoeidheid? 82 94 80 88 65 

uw luchtwegen (hoesten, piepen, 

benauwdheid) 

39 18 42 52 29 

koude vingers, handen of voeten? 36 24 36 42 35 

ernstige hoofdpijn?  30 24 30 39 18 

huidklachten? 25 29 20 36 12 

neusklachten? 52 29 60 64 29 

duizeligheid? 27 12 30 33 18 

het gevoel er niet meer tegenop te 

kunnen?  

20 29 14 33 0 

concentratieproblemen? 35 47 36 36 18 

het niet kunnen onthouden van 

dingen?  

31 41 24 46 12 

heesheid? 11 6 4 24 12 

gehoorproblemen of slecht horen?  11 6 10 18 6 
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Algemene Gezondheid Totaal AMV COL POL VBL 

uw zicht? (zelfs als u een bril of 

contactlenzen draagt) 

2200 29 14 33 0 

moeilijk inslapen, slecht doorslapen 

of onrustig slapen? 

49 78 46 52 24 

overmatige dorst? 18 29 16 18 12 

overgevoeligheid voor bepaalde 

stoffen of materialen? 

13 12 16 15 0 

snel buiten adem zijn tijdens 

lichamelijke inspanning? 

38 41 34 52 18 

Zijn er andere klachten waar u de 

afgelopen 2 weken last van heeft 

gehad? 

27 12 28 46 6 

      

U heeft aangegeven één of 

meerdere klachten te hebben, kunt 

u aangeven of één of meerdere van 

deze klachten gerelateerd zijn aan 

uw werk?  

Mogelijk: 

65% 

Gedeeltelijk: 

8%           

Ja: 6% 

M: 59% 

G: 18% 

Ja: 6% 

M:76% 

G:6% 

Ja:4% 

M:70% 

G:6% 

Ja:12% 

M: 29% 

G: 6% 

Ja:- 

Heeft u in de afgelopen 12 

maanden wel eens verzuimd als 

gevolg van deze klachten?  

35 18 38 46 24 

Heeft u in uw werk last van één of 

meerdere van deze klachten?  

62 59 66 76 24 

Verminderen of verdwijnen uw 

klachten op vrije dagen  of tijdens 

vakantie?  

42 47 46 21 65 

Bent u de laatste vijf jaar onder 

behandeling geweest?    

     

Zo ja, voor:  Spier- en gewrichtsklachten (27%), Langdurige nek- 

rugklachten (27%), maagklachten (15%), 

Overgweicht (13%) slapeloosheid (13%), hoge 

bloeddruk (11%) overspannenheid (10%) en andere 

in mindere mate voorkomende aandoeningen 

 

 

Bevindingen: 

De algehele indruk is dat 68% van alle werknemers zich gezond voelt, dus met andere 
woorden 32% voelt zich niet gezond. Opvallend daarbij is dat POL hier negatief tegen 
afsteekt met maar 42% van de werknemers die zich gezond voelen.   
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Kijken we naar de verschillende klachten van de 32 % mensen die klachten hebben dan 
springen de volgende waarden er uit:  

- oogklachten 56% (POL 79%) 

- Bovenste luchtweg klachten tussen de 45 en 50% 

- Huidklachten: 44% 

- futloosheid en slaperigheid scoren ook hoog met 63% en 69%. 

- moeheid 82% 

Van deze medewerkers geeft 65% aan dat er mogelijk een relatie is tussen de klachten met 
het werk. 62% geeft aan hier last van te hebben bij het uitvoeren van het werk.  
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4.2.2 Luchtwegen  

 

Alle resultaten zijn in percentages weergegeven. Het percentage medewerkers dat 

bevestigend antwoordde de vraag, dus “JA” invulde weergegeven.  

Luchtwegen          ‘’ja’’ Totaal AMV COL POL VBL 

Heeft u de afgelopen 2 jaar last gehad 

van:  

     

Twee weken of langer achtereen een 

verstopte neus? 

45 53 48 52 18 

Twee weken of langer achtereen een 

loopneus of niezen?  

45 29 52 58 18 

Twee weken of langer achtereen hees 

of verlies van stem?  

15 - 12 24 18 

Twee weken of langer achtereen 

hosten?  

44 35 54 36 41 

Twee weken of langer achtereen slijn 

ophoesten? 

35 24 44 36 18 

Piepen op de borst?  24 12 26 30 18 

Kortademigheid als u met 

leeftijdgenoten in normaal tempo op 

vlakke grond looppt? 

25 18 20 39 18 

Kortademigheid in rust? 9 6 6 18 6 

Aanvallen van benauwdheid?  15 - 16 24 12 

Nachtelijke benauwdheid?  13 6 14 15 12 

Heeft u nog andere dan 

bovengenoemde klachten gehad aan 

uw luchtwegen?  

14 6 14 24 - 

Heeft u zich wel eens ziek gemeld met 

deze klachten?  

25 9 37 42 18 

Wordt één of meerdere van deze 

klachten veroorzaakt door het werk?  

33 9 49 65 9 

Verergert één of meerdere van deze 

klachten door het werk?   

29 9 37 69 - 

Hindert één of meerdere van deze 

klachten u in uw werk?  

27 18 29 58 18 

Vermindert één of meerdere van deze 

klachten op vrije dagen of in de 

vakantie?  

37 18 44 85 9 

 

 



 

11 

 

Bevindingen: 

De meeste klachten die geuit worden betreffen niezen, loopneus, hoesten en slijmproductie. 

Bijna de helft van de medewerkers met klachten hebben hier last van. Hierbij zien we de 

meeste klachten bij COL en POL. Bij POL wordt meer kortademigheid aangegeven.  Door het 

merendeel van de medewerkers van COL en POL geven een mogelijke relatie aan met het 

werk. Deze 2 afdelingen wijken hiervan duidelijk af van de andere twee afdelingen. 

 

4.2.3 Huid  

 

Alle resultaten zijn in percentages weergegeven. Het percentage medewerkers dat 

bevestigend antwoordde de vraag, dus “JA” invulde weergegeven.  

Huid          ‘’ja’’ Totaal AMV COL POL VBL 

Heeft u de afgelopen 12 maanden 

huidklachten gehad?  

56 59 48 76 41 

Namelijk de volgende:       

Jeukende vingers, handen of armen? 37 47 34 46 18 

Rode vingers, handen of armen? 13 6 18 9 12 

Ruwe schilferende vingers, handen of 

armen? 

26 29 22 33 18 

Blaasjes op vingers, handen of armen?  10 6 12 12 6 

Rode, opgezwollen vingers, handen of 

armen? 

9 - 14 9 - 

Opgezwollen oogleden?  10 12 10 15 - 

Zwellingen in het gezicht?  5 - 10 3 - 

Schilferende plekken in het gezicht?  15 12 18 21 - 

Jeukende plekken in het gezicht? 24 24 22 30 18 

Blaasjes in het gezicht?  3 - 4 6 - 

Heeft u nog andere dan 

bovengenoemde klachten aan de huid?  

21 Genoemd wordt o.a. acne, eczeem, 

jeukende benen, rode, gloeiende 

huid, ruwe huid met schilfers  

Heeft u zich wel eens ziek gemeld voor 

één of meer van deze huidklachten?  

1 - 2 - - 

Wordt één of meer van deze klachten 

volgens u veroorzaakt door het werk?  

19 6 16 36 6 

Verergert één of meer van deze 

klachten dor het werk?  

22 12 14 49 6 

Hindert één of meer van deze klachten 

u in uw werk?  

9 - 8 18 - 
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Huid          ‘’ja’’ Totaal AMV COL POL VBL 

Vermindert één of meer van deze 

klachten op vrije dagen of in de 

vakantie?  

21 6 14 46 12 

 

Bevindingen: 

Een groot aantal medewerkers geeft aan klachten te ondervinden aan de huid. Het gaat 

hierbij vooral om jeuk aan de handen en onderarmen (37%), jeuk in het aangezicht en 

schilfering aan de handen en in het aangezicht. Hierbij valt op dat POL hierbij een sterkere 

relatie legt met het werk dan de andere teams.  
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4.2.4 Slaap  

 

Alle resultaten zijn in percentages weergegeven. Het percentage medewerkers dat het 

thema als zeer problematisch of tamelijk problematisch ervaart is weergegeven.  

Slaap                                    % Totaal AMV COL POL VBL 

Inslaaptijd  9 6 6 15 6 

’s nachts wakker worden 10 12 10 12 6 

Eerder dan gewenst definitief wakker 

worden 

8 - 10 9 6 

Totale duur van slaap 20 24 20 12 12 

Algehele kwaliteit van uw slaap - - - - - 

 

Bevindingen: 

Ten aanzien van slaap worden geen hoge scores aangegeven dat er problemen worden 
ervaren. De totale duur van de slaap scoort het meest negatief, 20% van de medewerkers 
geven aan deze als zeer of tamelijk problematisch te ervaren. 
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4.2.5 Arbeidsomstandigheden algemeen  

 

Alle resultaten zijn in percentages weergegeven. Het percentage medewerkers dat 

bevestigend antwoordde de vraag, dus “JA” invulde weergegeven.  

Arbeidsomstandigheden          ‘’ja’’ Totaal AMV COL POL VBL 

Heeft u in uw werk hinder van:      

Lawaai? 4 12 6 - - 

Gebrek aan frisse lucht? 29 24 24 52 6 

Droge lucht? 63 53 64 73 53 

Wisselingen van temperatuur? 74 71 84 73 53 

Stank? 25 18 16 55 - 

Licht? 20 24 16 30 6 

Dampen, nevels of gassen? 3 - - 9 - 

Warmte? 40 47 40 46 24 

Kou of tocht? 30 6 28 49 24 

Vochtige lucht? 3 - - 9 - 

Heeft u in uw werk hinder van andere 

arbeidsomstandigheden?  

4 - - 5 - 

  Genoemd wordt o.a. aparte 

schimmel-geur, ramen blijven 

onvoldoende openstaan door 

mechaniek  

 

Bevindingen: 

De grootste hinder wordt ervaren ten aanzien van het binnenklimaat.  
We zien hier een hoog klachten niveau met betrekking tot droge lucht(63%), wisselingen 
van temperatuur ( 74%), warmte(40%) en kou of tocht(30%).  
Ten aanzien van gebrek aan frisse lucht, stank en kou/tocht scoort POL hoger dan de 

overige afdelingen.  
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4.2.6 Bewegingsapparaat  

 

Alle resultaten zijn in percentages weergegeven. Het percentage medewerkers dat 

bevestigend antwoordde de vraag, dus “JA” invulde weergegeven.  

Bewegingsapparaat                 ‘’ja’’ Totaal 

Hoevel uur bent u voor uw werk 

gemiddeld in beweging?  

Max 2 uur per dag:     16 

3-4 uur per dag:        46 

5-6 uur per dag:        31 

7-8 uur per dag:        4 

 

Bent u goed bestand tegen de 

lichamelijke inspanning in uw functie? 

96 

  

Heeft u last gehad van uw : Gedurende de 

afgelopen 12 

maanden 

Gedurende de 

afgelopen 2 weken 

Nek?  56 44 

Schouders? 58 45 

Bovenarmen? 15 11 

Ellebogen? 11 7 

Onderarmen?  6 4 

Polsen of handen? 26 19 

Bovenste gedeelte van uw rug? 29 28 

Onderste gedeelte van uw rug? 54 27 

Heupen en dijen? 24 22 

Knieen? - 12 

Enkels en voeten?  27 27 

Waren de klachten gerelateerd aan uw 

werk?  

Ja volledig:              3 

Ja gedeeltelijk:         8 

Mogelijk:                 48 

Zeker niet:              25   
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Bevindingen: 

Men beweegt gemiddeld genomen drie tot zes uur per dag. 96% van de medewerkers geeft 

aan goed bestand te zijn tegen de lichamelijke inspanning op het werk 

Ongeveer de helft van de deelnemers geeft aan klachten te hebben aan de nek, schouders 

en onderste deel van de rug. 

48% van de medewerkers met klachten acht een relatie mogelijk met het werk. 
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4.2.7 Leefstijl 

De items roken, alcohol, voeding, drugs en medicatie, beweging en ontspanning zijn 

onderdeel van het leefstijl element. De antwoorden op de vragen van deze items geven een 

beeld van het element leefstijl van de medewerkers. 

 

 

Nooit gerookt 

of langer dan 

5 jaar 

geleden 

gestopt 

1 – 5 jaar 

geleden 

gestopt 

Korter dan 1 

jaar geleden 

gestopt 

Rookt 

 COA Ter Apel- Totaal 48 9 6 38 

AMV 47 6 6 41 

COL 40 8 6 46 

POL 55 12 9 24 

VBL 59 6 - 35 

 

38% van werknemers van het COA Ter Apel rookt. We zien tussen de verschillende 

afdelingen geen duidelijk verschil in rookgedrag. 

 

Alcohol 

Het drinken van te veel alcohol kan leiden tot verslaving en veroorzaakt schade aan de 

hersenen, de lever en andere belangrijke organen. Op het werk kan een zekere mate van 

alcohol in het bloed gevaarlijk zijn en zorgen voor verminderde concentratie. 

 

 Drinkt geen 

alcohol 

Drinkt af en 

toe alcohol 

Drinkt 

regelmatig 

alcohol 

Drinkt 

dagelijks 

alcohol 

COA Ter Apel - Totaal 30 59 10 1 

AMV 35 53 12 - 

COL 32 56 10 2 

POL 36 58 6 - 

VBL 6 77 18 - 

 

Wat opvalt is dat bij het VBL meer alcohol gedronken wordt ten opzichte van de andere 

afdelingen.  
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Voeding 

Door het eten van groenten en fruit word je voorzien van energie, energie die men nodig 

heeft om gezond te blijven. Onder gezonde voeding wordt verstaan het per dag eten van 

minimaal 200 gram groenten en fruit voor volwassenen. De meeste mensen in Nederland 

eten onvoldoende groenten en fruit. Slechts 10% van de vrouwen en 6% van de mannen eet 

de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten en fruit. 

 

 

Eet voldoende 

groenten en 

fruit 

Eet 

regelmatig 

groenten en 

fruit 

Eet af en toe 

groenten en 

fruit 

Eet 

onvoldoende 

groenten en 

fruit 

COA Ter Apel - Totaal 51 21 24 3 

AMV 47 29 24 - 

COL 52 22 24 2 

POL 52 15 27 6 

VBL 53 24 18 6 

 

 Eet > 12 porties groenten en fruit per week  goede consumptie 

 Eet 10 t/m 12 porties groenten en fruit per week voldoende consumptie 

 Eet 7 t/m 9 porties groenten en fruit per week  matige consumptie 

 Eet 0 t/m 6 porties groenten en fruit per week  onvoldoende consumptie 

 

Er is een gelijk verdeeld patroon over de verschillende afdelingen ten aanzien van voeding. 

 

 

Ontspanning 

Het is belangrijk dat medewerkers in staat zijn om na een dag hard werken hun energie 

weer op kunnen laden. Momenten van ontspanning zorgen ervoor dat het hormoonniveau 

(adrenaline en cortisol) van het lichaam weer in balans komt. 

 

 

 

Goede 

ontspanning 

Voldoende 

ontspanning 

Matige 

ontspanning 

Onvoldoende 

ontspanning 

COA Ter Apel - Totaal 15 42 40 3 

AMV 12 29 53 6 

COL 12 42 42 4 

POL 15 36 49 - 

VBL 24 65 6 6 

 

De manier waaróp ontspanning wordt gezocht is minder belangrijk dan dát er ontspannen 

wordt. Het sommige mensen ervaren ontspanning door het doen van yoga, anderen weer 

door het lezen van een boek of het hebben van een goed gesprek.  
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Beweging 

Regelmatige beweging is belangrijk voor je gezondheid. Het regelmatig en matig tot 

intensief bewegen, verlaagt onder andere de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en 

depressies. Intensieve beweging, zoals hardlopen en tennis verhoogt het conditieniveau van 

je hart en longen.  

 

Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste vijf dagen per week 30 

minuten matig intensieve lichaamsbeweging te hebben (www.30minutenbewegen.nl). 

Slechts 58% van de Nederlandse populatie voldoet aan deze beweegnorm. 

 

 

 

Goede 

beweging 

Voldoende 

beweging 

Matige 

beweging 

Onvoldoende 

beweging 

COA Ter Apel - Totaal 52 19 24 5 

AMV 71 24 6 - 

COL 52 20 26 2 

POL 52 18 24 6 

VBL 35 12 35 18 

 

Het AMV scoort hier beter dan de rest terwijl het VBL het minste aan lichamelijke inspanning 

doet.  

 

 

Drugs en medicatie gebruik 

Het gebruik van drugs en medicatie kan het dagelijks functioneren beïnvloeden.  

 

 Gebruikt 

nooit drugs of 

medicatie 

Gebruikt af 

en toe drugs 

of medicatie 

Gebruikt 

regelmatig 

drugs of 

medicatie 

Gebruikt 

dagelijks 

drugs of 

medicatie 

COA Ter Apel - Totaal 80 16 1 3 

AMV 71 29 - - 

COL 88 12 - - 

POL 79 15 3 3 

VBL 71 18 - 12 

 

Bevindingen: 

Gelijke verdeling tussen de  verschillende afdelingen in gebruik voor wat betreft drugs en 
medicatie.  

Alleen valt op dat bij VBL 12% van de deelnemers ieder dag drugs of medicatie gebruikt. 
Zeker daar het gaat om het gebruik van drugs dient men alert te zijn uiteraard. Een 
gedragscode en reglement dienen aanwezig te zijn om bij ontsporingen te kunnen handelen.   

http://www.30minutenbewegen.nl/
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4.2.8 Werkvermogen 

 

De Werkvermogen Index (WorkAbility Index) is een index die weergeeft hoe een 

medewerker zijn eigen werkvermogen inschat in relatie tot zijn leeftijd en de eisen van het 

werk. Door middel van de vragenlijst wordt er gescoord op een 7-tal aspecten: 

 score huidige werkvermogen; 

 score rekening houdend met lichamelijke en geestelijke eisen van het werk; 

 aantal huidige aandoeningen, ziekten en verwondingen; 

 score beperkingen door aandoeningen, ziekten en verwondingen; 

 aantal keren verzuimd de laatste 12 maanden; 

 de toekomstverwachting van het werkvermogen; 

 de mentale capaciteit. 

 

De resultaten van de Werkvermogen Index kunnen worden gebruikt voor het inschatten van 

de balans tussen belasting en belastbaarheid van individuele medewerkers. Hiermee kan 

tijdig zicht worden verkregen op een mogelijk verstoorde balans. Dit laatste zal zich uiten in 

een verlaagde score op de index. 

 

 

 

Uitstekend 

werk-

vermogen 

Goed werk-

vermogen 

Matig werk-

vermogen 

Slecht werk-

vermogen 

COA Ter Apel - Totaal 27 42 22 9 

AMV 29 53 12 6 

COL 28 42 24 6 

POL 12 39 33 15 

VBL 47 35 6 12 

 

Bevindingen: 

Opvallend is het aandeel dat een matig tot slecht werkvermogen heeft. Hierbij scoren POL en 

VBL nog net iets slechter dan de overige afdelingen. Uit deze gegevens kan geconcludeerd 

worden dat het waarschijnlijk is dat er binnen nu en 5 jaar medewerkers uit gaan vallen, 

omdat de balans tussen belasting en belastbaarheid wordt verstoord. Belangrijk is dat de 

leidinggevende tijdig met de medewerkers in gesprek gaan over de toekomst en de 

toekomstverwachtingen van de medewerkers. Samen dienen plannen gemaakt te worden 

om uitval van de medewerkers te voorkomen. De medewerkers hebben zelf hierin ook een 

eigen verantwoordelijkheid ten aanzien de eigen (duurzame) inzetbaarheid. 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wA4URtPThuKAeM&tbnid=z637doqk3eNinM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.blikopwerk.nl/work-ability-index&ei=77FoU-q4M4T_PKPJgNAE&bvm=bv.66111022,d.ZWU&psig=AFQjCNHqYZvYLM35sSthus-euEce1DlHEw&ust=1399456570193258
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4.2.9 Vitaliteit 

Vitaliteit zijn zaken zoals voldoende plezier in het werk, voldoende motivatie en (bijna) nooit 

stressklachten, psychische vermoeidheid, herstelbehoefte en verloopintentie. Van de 

deelnemende medewerkers ervaart 67,5 % een goede vitaliteit.  

 

 

Plezier in het werk 

Aandacht voor werkdruk en werkstress bestaat al langer. Aan werknemers worden steeds 

meer eisen gesteld en over het algemeen neemt de werkdruk toe. Tegelijkertijd groeit het 

besef dat plezier in het werk belangrijk is. Wie meer werkplezier heeft, is productiever en  

minder vatbaar voor stress.  

 

 

 

Goede mate 

plezier in het 

werk 

Voldoende 

plezier in het 

werk 

Matig plezier 

in het werk 

Onvoldoende 

plezier in het 

werk 

COA Ter Apel - Totaal 20 76 4 - 

AMV 24 77 - - 

COL 18 78 4 - 

POL 21 73 6 - 

VBL 18 77 6 - 

 

 

Motivatie 

Motivatie kan zowel intrinsiek als extrinsiek zijn. Extrinsieke motivatie wordt positief 

beïnvloedt door salaris maar ook door motivationeel leiderschap.  

 

 

Goede 

motivatie 

Voldoende 

motivatie 

Matige 

motivatie 

Onvoldoende 

motivatie 

COA Ter Apel - Totaal 43 54 3 - 

AMV 47 47 6 - 

COL 48 50 2 - 

POL 36 61 3 - 

VBL 35 59 6 - 
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Stress 

Stress is een effectieve lichamelijke reactie die ervoor zorgt dat mensen zich energiek voelen 

en zich goed kunnen focussen. Echter is stress alleen effectief als dit van korte duur is. Als 

medewerkers langdurig onder stress staan, zijn de effecten negatief en kunnen zij 

lichamelijke en psychische klachten veroorzaken, wat zelfs kan resulteren in een burnout.  

 

 (Bijna) nooit  

stress 

Af en toe 

stress 

Regelmatig 

stress 

Dagelijks 

stress 

COA Ter Apel - Totaal 84 11 5 - 

AMV 83 12 6 - 

COL 86 12 2 - 

POL 73 15 12 - 

VBL 100 - - - 

 

 

Psychische vermoeidheid 

Psychische vermoeidheid is het resultaat van te veel en te lang stress, fysieke of mentale 

spanning of te weinig ontspanning en/of slaap. De meeste mensen herkennen het gevoel 

van “aan het einde van je latijn” te zijn, maar herstellen snel na een goede nachtrust. Bij de 

psychische vermoeidheid zoals hier is bedoeld, voelt men zich een lange periode uitgeput 

aan het einde van de dag en voelt men zich ’s morgens nog erg moe en energieloos bij het 

opstaan. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een hoge mate van psychische 

vermoeidheid meer verzuimen en risico lopen op aanhoudende gezondheidsklachten.  

 

 (Bijna) nooit 

psychisch 

vermoeidheid 

Af en toe 

psychisch 

vermoeidheid 

Regelmatig 

psychisch 

vermoeidheid 

Dagelijks 

psychisch 

vermoeidheid 

COA Ter Apel - Totaal 64 31 5 - 

AMV 47 47 6 - 

COL 64 32 4 - 

POL 58 33 9 - 

VBL 94 6 - - 

 

 

  

http://hypnotherapyweb.co.uk/wp-content/uploads/hypnotherapy-for-headaches.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1MDwESJoM_o0QM&tbnid=efIjjYpTkfZA2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hrbase.nl/forum/topics/e-n-op-de-8-werknemers-heeft-burn-out-klachten&ei=oa9oU9SqDofkOYf7gegP&bvm=bv.66111022,d.ZWU&psig=AFQjCNFKAVlr8jZd30YChBRUcrZLrqT48A&ust=1399456022666163
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Herstelbehoefte 

Na elke inspanning heeft het lichaam en de geest herstel nodig. Hoeveel herstel men nodig 

heeft, is afhankelijk van diverse factoren, zoals lichamelijk en geestelijke conditie, maar ook 

de functiekenmerken en omgevingsfactoren spelen een rol. 

 

 

(Bijna) geen 

herstel-

behoefte 

Af en toe 

herstel-

behoefte 

Regelmatig 

herstel-

behoefte 

Dagelijks 

herstel-

behoefte 

COA Ter Apel - Totaal 53 38 9 - 

AMV 59 29 12 - 

COL 48 40 12 - 

POL 39 52 9 - 

VBL 88 12 - - 

 

 

Verloopintentie 

De verloopintentie geeft weer hoeveel medewerkers overwegen de organisatie te verlaten. 

Een verloopintentie van 10% is normaal en goed voor een organisatie.  

 

 

 

(Bijna) geen 

verloop- 

intentie 

Af en toe 

verloop-

intentie 

Regelmatig 

verloop-

intentie 

Dagelijks 

verloop-

intentie 

COA Ter Apel - Totaal 65 28 3 3 

AMV 59 24 12 6 

COL 59 34 2 6 

POL 70 27 3 - 

VBL 82 18 - - 

 

Bevindingen: 

Uit de resultaten Vitaliteit blijkt dat een kleine groep regelmatig stress, psychische 

vermoeidheid ervaart en tevens regelmatig herstelbehoefte heeft. De scores op deze items 

zijn gelijkelijk verdeeld over de afdelingen.  

De verloopintentie is op de afdeling AMV hoger dan op de overige afdelingen. 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://ncs.nl/wp-content/uploads/2014/03/home-tools.jpg&imgrefurl=http://ncs.nl/tools/&h=461&w=614&tbnid=pEJRdQuN6gsVsM:&zoom=1&docid=Zf_VV4IVyVb66M&ei=YrBoU5fHIYLUON-fgcAM&tbm=isch&ved=0CHoQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=805&page=2&start=16&ndsp=24
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=INN2CUWtVFFGJM&tbnid=-l9cdNBfn-jonM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.afriforte.com/ohfb.php&ei=EuJoU8LgMYr-PPX2gJgB&bvm=bv.66111022,d.ZWU&psig=AFQjCNFFQVdFRo0VhCXzqiwWZcaYENf8sg&ust=1399468934661451


 

24 

 

4.2.10 Stressfactoren 

Stressfactoren zijn zaken zoals hoog werktempo, weinig afwisseling en zelfstandigheid, hoge 

emotionele belasting, disbalans werk-privé en ongewenste omgangsvormen. Van de 

deelnemende medewerkers heeft 33% van de medewerkers nagenoeg geen last van 

stressfactoren.  

 

 

Zelfstandigheid 

Medewerkers hebben een bepaald gevoel van zelfstandigheid nodig tijdens het werk.  

 

 

 

Hoge 

zelfstandig-

heid 

Voldoende 

zelfstandig-

heid 

Matige 

zelfstandig-

heid 

Onvoldoende 

zelfstandig-

heid 

COA Ter Apel - Totaal 8 51 39 2 

AMV 18 41 35 6 

COL 4 40 54 2 

POL 6 55 39 - 

VBL 12 88 - - 

 

 

Afwisseling 

Elke dag hetzelfde werk doen zonder enige variatie is niet motiverend. Onderzoek heeft 

aangetoond dat enige variatie noodzakelijk is om geconcentreerd te kunnen blijven werken. 

Dit betekent echter niet dat iedereen dezelfde variatie in zijn taken nodig heeft; bij sommige 

mensen brengt teveel variatie in hun werk spanning met zich mee.  

 

 

 

 

Goede 

afwisseling 

Voldoende 

afwisseling 

Matige 

afwiseling 

Onvoldoende 

afwiseling 

COA Ter Apel - Totaal 50 47 3 - 

AMV 35 59 6 - 

COL 46 50 4 - 

POL 64 33 3 - 

VBL 47 53 - - 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aq1PrTiScrhuKM&tbnid=UZuzi9KIkQ6glM:&ved=&url=http://www.jagranjosh.com/articles/Why-emotional-balance-is-key-to-success-in-the-workplace-1288592333-1&ei=Q8ZoU5TcG8PxOpCqgdgM&bvm=bv.66111022,d.ZWU&psig=AFQjCNGYrvelqUQo7YWxmAJi0j7xxtiIUg&ust=1399461827892917
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Werktempo 

Een werktempo dat als hoog ervaren wordt, kan zowel fysieke als mentale spanning en 

stress opleveren. 

 

 

 Goed  

werktempo 

Matig  

werktempo 

Hoog 

werktempo 

Te hoog 

werktempo 

COA Ter Apel - Totaal 10 74 15 1 

AMV - 94 6 - 

COL 16 68 14 2 

POL 6 73 21 - 

VBL 12 71 18 - 

 

 

Emotionele belasting 

Medewerkers met veelvuldig contact met derden, ervaren vaak een hoge emotionele 

belasting.  

 

 

 

Goede mate 

emotionele 

belasting 

Matige 

emotionele 

belasting 

Hoge 

emotionele 

belasting 

Te hoge 

emotionele 

belasting 

COA Ter Apel - Totaal 18 67 15 1 

AMV 29 59 12 - 

COL 18 62 18 2 

POL 9 73 18 - 

VBL 24 77 - - 

 

 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.womenshealthmag.com/files/wh6_uploads/wp_import/busy-day.jpg&imgrefurl=http://www.womenshealthmag.com/health/stay-healthy-on-busy-days&h=270&w=338&tbnid=8E46bNKETN5VeM:&zoom=1&docid=P5n8PP4d0e7tVM&hl=nl&ei=qtdoU93lKYWOO9j4gMAP&tbm=isch&ved=0CAkQMygBMAE4ZA&iact=rc&uact=3&dur=232&page=5&start=93&ndsp=26
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.stepupleader.com/wp-content/uploads/2012/04/emotions-at-work.jpg&imgrefurl=http://www.stepupleader.com/emotional-reactions/&h=183&w=275&tbnid=DkThTuNUXWVQOM:&zoom=1&docid=IqXmxlaRRhTV5M&ei=ZMZoU43qGsedO4-DgIgB&tbm=isch&ved=0CCcQMygfMB84ZA&iact=rc&uact=3&dur=561&page=6&start=121&ndsp=26


 

26 

Balans werk - privé 

De balans werk – privé heeft te maken het goed kunnen verdelen van de tijd die 

medewerkers aan hun werk spenderen en de tijd die zij spenderen aan andere belangrijke 

zaken in hun leven. Een goede balans verlaagt het stressniveau van medewerkers en biedt 

ook veel mogelijkheden tot herstel. Helaas is het hebben en houden van een goede balans 

vaak een uitdaging voor veel medewerkers. 

 

 

 

 

Goede 

balans 

Voldoende 

balans 

Matige 

balans 

Onvoldoende 

balans 

COA Ter Apel - Totaal 37 51 11 1 

AMV 6 82 12 - 

COL 32 56 10 2 

POL 42 42 15 - 

VBL 71 24 6 - 

 

 

Ongewenste omgangsvormen 

Helaas zijn ongewenste omgangsvormen te veel voorkomend. Ongeveer 8% van de 

werknemers in Nederland wordt regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals 

pesten, agressie, intimidatie, discriminatie, etc. De effecten hiervan moeten niet onderschat 

worden; medewerkers die met ongewenst gedrag te maken hebben, verliezen vaak hun 

plezier en motivatie in het werk. 

 

 

 

 

Nooit 

ongewenst 

gedrag  

Zelden 

ongewenst 

gedrag 

Af en toe 

ongewenst 

gedrag  

Regelmatig 

ongewenst 

gedrag  

COA Ter Apel - Totaal 50 15 19 16 

AMV 82 18 - - 

COL 30 16 22 32 

POL 49 12 30 9 

VBL 82 12 6 - 

 

Bevindingen: 

Binnen het onderdeel Stressfactoren scoren de onderdelen zelfstandigheid, werktempo, 

emotionele belasting matig en dienen er acties ondernomen te worden om de beleving van 

de medewerkers hierin te verbeteren. 

Ten aanzien van het onderdeel Ongewenst gedrag geeft maar liefst 16% aan hier regelmatig 

last van te hebben. COL scoort hier met 32% het meest negatief in. Belangrijk is dat dit punt 

intern opgepakt wordt, besproken wordt en acties worden ondernomen om dit percentage te 

verlagen.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=34wHpXRAQmDvCM&tbnid=pPqIxW9M9Ou2mM:&ved=&url=http://funny-pictures.picphotos.net/work-meme-http-memecrunch-com-meme-2pl3-work-life-balance/memecrunch.com*meme*2PL3*work-life-balance*image.png/&ei=mMNoU7-zLISDO5LEgNAL&bvm=bv.66111022,d.ZWU&psig=AFQjCNFQI2T7AXYbd0kROQRxDu-PXe0BwQ&ust=1399461144974087
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wZ76QLwymrQcWM&tbnid=ZiWFB0pPutkStM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.scouting.org/scoutsource/cubscouts/cubscouts/uniformsandawards/sanda/good_manners.aspx&ei=2cJoU_izO4TeOKnmgOAI&psig=AFQjCNH-aeay3O4rAuiZlYmgIZs1oMcHpQ&ust=1399460901735410
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4.2.11  Energiebronnen 

Energiebronnen zijn zaken zoals een goede mate van informatie, communicatie, inspraak, 

ontwikkelmogelijkheden, bevlogenheid en een goede mate van steun vanuit leiding en 

collega’s. 33% van de medewerkers ervaart ruim voldoende energiebronnen.  

 

Leiding 

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van leiderschap op motivatie, productiviteit, 

etc. Hoewel er velerlei inzichten zijn, is de algemene conclusie dat goed leiderschap 

bijdraagt aan bevlogen en gemotiveerde medewerkers. Voor de meeste medewerkers is het 

krijgen van ondersteuning, een compliment, persoonlijk aandacht en feedback enorm 

motiverend.  

 

 Goede steun 

leiding 

Voldoende 

steun leiding 

Matige steun 

leiding 

Onvoldoende 

steun leiding 

COA Ter Apel - Totaal 59 31 10 - 

AMV 71 24 6 - 

COL 50 34 16 - 

POL 61 33 6 - 

VBL 71 24 6 - 

 

 

Collega’s 

Mensen zijn van nature sociale wezens – zij hebben vriendschap en positieve interactie even 

hard nodig als water en brood. Het goed samenwerken met collega’s heeft diverse 

voordelen: men heeft meer plezier in het werk, men is eerder bereid om met veranderingen 

mee te gaan en een stapje meer te zetten. 

 

 

 

Goede steun 

collega’s 

Voldoende 

steun 

collega’s 

Matige steun 

collega’s 

Onvoldoende 

steun 

collega’s 

COA Ter Apel - Totaal 40 56 4 - 

AMV 24 56 12 - 

COL 48 48 4 - 

POL 27 70 3 - 

VBL 59 41 - - 

 

 

 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://thebusyba.com/wp-content/uploads/2013/11/Sem-Pict-Leadership-dices.jpg&imgrefurl=http://thebusyba.com/business-analysis-and-leadership-how-do-you-influence-change/&h=2970&w=3960&tbnid=uQhoDuZo0SvnRM:&zoom=1&docid=vYSddZr70YxqhM&ei=2sFoU-vgI4G7OdOwgfAI&tbm=isch&ved=0CI8BEDMoHTAd&iact=rc&uact=3&dur=2519&page=2&start=13&ndsp=25
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://en.healthnexus.ca/sites/dev.healthnexus.net/files/images/main/community_engagement.jpg&imgrefurl=http://en.healthnexus.ca/topics-tools/community-engagement&h=231&w=250&tbnid=iMjslRExHFRoOM:&zoom=1&docid=CHzXuXN9YDDNiM&ei=zb9oU66QEsTeOquogYgP&tbm=isch&ved=0CIsBEDMoLjAu&iact=rc&uact=3&dur=706&page=3&start=42&ndsp=26
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Informatie en communicatie 

In elke organisatie worden dagelijks beslissingen genomen. Goed geïnformeerde 

medewerkers hebben meer begrip voor het beleid en de visie van een organisatie, voelen 

zich meer betrokken en meer gerespecteerd. Zonder goede informatie en communicatie, 

voelen medewerkers zich onzeker en minder betrokken bij de organisatie. 

 

 

Goede 

informatie en 

communicatie 

Voldoende 

informatie en 

communicatie 

Matige 

informatie en 

communicatie 

Onvoldoende 

informatie en 

communicatie 

COA Ter Apel - Totaal 18 66 15 1 

AMV 18 71 12 - 

COL 16 62 20 2 

POL 12 76 12 - 

VBL 35 53 12 - 

 

 

 

Inspraak 

Het is voor de meeste medewerkers belangrijk om inspraak te hebben bij belangrijke 

beslissingen. Het motiveert medewerkers als zij inspraak hebben in aspecten die met het 

werk of met de werkplek te maken hebben. Dit verhoogt tevens hun betrokkenheid bij de 

organisatie waarvoor zij werkzaam zijn.  

 

 

Goede 

inspraak 

Voldoende 

inspraak 

Matige 

inspraak 

Onvoldoende 

inspraak 

COA Ter Apel - Totaal 13 51 53 3 

AMV 18 65 18 - 

COL 14 42 38 6 

POL 9 52 36 3 

VBL 12 65 24 - 
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Ontwikkelmogelijkheden 

Zowel de organisatie als de medewerkers hebben er baat bij als er mogelijkheden zijn tot 

persoonlijke of vakinhoudelijke ontwikkeling. Deze mogelijkheid verhoogt de 

arbeidstevredenheid van medewerkers en biedt medewerkers de mogelijkheid zich verder te 

ontwikkelen en beter bekend te raken met de processen en technieken binnen een 

organisatie. Een organisatie krijgt hierdoor loyale medewerkers terug.  

  

 

 Goede 

ontwikkel-

mogelijk-

heden 

Voldoende 

ontwikkel-

mogelijk-

heden 

Matige 

ontwikkel-

mogelijk-

heden 

Onvoldoende 

ontwikkel-

mogelijk-

heden 

COA Ter Apel - Totaal 23 49 26 3 

AMV 41 47 12 - 

COL 22 46 26 6 

POL 15 52 33 - 

VBL 24 53 24 - 

 

 

Bevlogenheid 

Bevlogen medewerkers zijn tevreden over hun werk en arbeidsomstandigheden, zij zijn 

positief over hun leidinggevende en collega’s en zij zijn trots op hun organisatie. Bevlogen 

medewerkers zijn medewerkers die graag een stap extra maken voor de organisatie 

waarvoor zij werkzaam zijn.  

 

 

Goede 

bevlogenheid 

Voldoende 

bevlogenheid 

Matige 

bevlogenheid 

Onvoldoende 

bevlogenheid 

COA Ter Apel - Totaal 22 55 23 - 

AMV 24 59 18 - 

COL 22 62 16 - 

POL 15 52 33 - 

VBL 35 35 29 - 

 

Bevindingen: 

Binnen het onderdeel “Energiebronnen” valt op dat met name Inspraak matig scoort gevolgd 

door ontwikkelmogelijkheden en bevlogenheid. De resultaten zijn redelijk gelijk verdeeld 

over de diverse afdelingen.  
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