
Op 30 januari 2020 is de meting uitgezet onder 580 leden van FSO. In totaal hebben 322 mensen 
deelgenomen aan de enquete, waaronder 261 werknemers, gevolgd door leidinggevenden (25),  

werkgevers (10) en zzp’ers (9). 17 respondenten hadden een andere functie. Binnen deze meting  
zijn de respondenten bevraagd op een 5-puntschaal; in geen enkele mate (1), in weinig mate (2), in 

zekere mate (3), in grote mate (4) en in zeer grote mate (5).

EERLIJK, GEZOND EN VEILIG 
WERK IN DE  

BUSVERVOER BRANCHE

Context
 

Binnen de touringcar-branche is de 
concurrentie groot en de prijzen laag. Dit 

brengt uitdagingen met zich mee rondom (het 
borgen van) veilig, gezond en eerlijk werk.  

Om bewustwording van het belang van eerlijk, 
gezond en veilig werken te vergroten, heeft 

Fonds Scholing en Ordening (FSO) een  
bewustwordingscampagne opgezet. Onderdeel 

van deze campagne was het evenement  
Tourbiz dat werd gehouden op 8 februari 2020. 
Dit evenement dat toegankelijk was voor alle 

leden van FSO had tot doel om kennis te delen, 
urgentiebesef en bewustzijn te vergroten en 

binnen workshops deelnemers te trainen in hoe 
te handelen in ongezonde, onveilige, en oneer-

lijke situaties. 

Deze rapportage geeft een beeld van de huidige 
situatie in de branche en is gebaseerd op een 

meting voorafgaand aan het Tourbiz  
evenement. 

 
“Meer uniform controleren op wet- en regel-
geving op Europees niveau is nodig anders 

kunnen wij niet concurreren met 
organisaties die werken met bijvoorbeeld 

Poolse arbeidskrachten.” 

BEWUSTWORDING EN 
HANDELINGSPERSPECTIEF

PRIORITEIT REGELOPVOLGING

PARTICIPATIE TEVREDENHEID
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