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Inleiding

In het Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden ('IBA-nota', Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, december 1991) worden de kerntaken van de
overheid geschetst. Eén daarvan is effectmeting of monitoring van de resultaten.
Monitoring is volgens de IBA-nota 'de waarneming van beleidseffecten en van
ontwikkelingen die tot bijstelling van beleid moeten leiden'. Essentieel voor
monitoring is dat een proces waarin interventie en verandering plaatsvindt periodiek
wordt geregistreerd (Eylenbosch & Noah, 1988). Monitoring vraagt om snelle en
pragmatische methodes die periodiek herhaald kunnen worden en die informatie
opleveren over de kernpunten van beleid en de ontwikkelingen daarin. Monitoring
behelst niet een onderzoek naar oorzakelijke verbanden, maar veronderstelt de
aanwezigheid van bepaalde oorzakelijke verbanden, dat wil zeggen: er is een model
op grond waarvan uit de ontwikkeling van enkele variabelen conclusies over bredere
ontwikkelingen kunnen worden getrokken. Deze variabelen zijn als het ware
representatief voor een algemenere ontwikkeling, zoals parameters of 'set points'
representatief zijn voor de ontwikkelingen in een chemisch proces.

Het project waarover hier gerapporteerd wordt, heeft als doel de haalbaarheid te
onderzoeken van monitoring op de gebieden arbeidsinhoud en ergonomie. Onderzocht
worden niet alleen de mogelijkheden van monitoring van variabelen die inzicht kunnen
verschaffen in de kwaliteit van de arbeidsinhoudelijke en ergonomische condities,
maar ook van de variabelen die inzicht kunnen verschaffen in de beleidsvoering ter
zake van intermediairen en arbeidsorganisaties en de kansen op arbeidsgebonden uitval
als gevolg van psychische en fysieke belasting. Deze monitoring dient ook inzicht
te verschaffen in de effectiviteit van beleidsmaatregelen gericht op beïnvloeding van
arbeidsinhoud en ergonomie voor verschillende doelgroepen.
Deze brede benadering biedt de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in de effecten van
overheidsbeleid op verschillende niveaus (intermediairen, arbobeleidsvoering in de
arbeidsorganisatie, de structuur van de arbeidsorganisatie, werkplek, individu) en
in verschillende fasen in het proces dat uiteindelijk kan leiden tot
arbeidsongeschiktheid. Dit inzicht is van groot belang voor de vroegtijdige
waarneming van uitblijvende beleidseffecten en te maken keuzes in beleidsprioriteiten
en beleidsinzet in de toekomst.

De haalbaarheid van een monitoring zoals hier beoogd, wordt op twee manieren
onderzocht:



1e. inhoudelijk; de onderzoeksvraag luidt in dit verband: 'welke variabelen geven
een goede indicatie voor beleidseffecten en veranderingen en wat zijn voor
monitoring geschikte operationalisaties daarvan?'

2e• . praktisch; de onderzoeksvraag is hier: 'op welke wijze kan effectief en efficiënt
periodiek informatie verzameld worden?'

Het kiezen van variabelen - genoemd bij het eerste punt - die representatief zijn voor
een beleidseffect of verandering, vergt een theoretisch model over de relaties tussen
die variabelen die beïnvloeding door beleid mogelijk maken. In hoofdstuk 1 wordt
een dergelijk model van variabelen en relaties uitgewerkt.
De praktische vraag naar hoe informatie over deze variabelen efficiënt en effectief
periodiek kan worden verkregen, leidde tot de vraag of niet uit andere bronnen
relevante informatie zou kunnen worden verkregen. Om die vraag te beantwoorden
werd een onderzoek gedaan naar andere monitorachtige instrumenten en de
zogenoemde aftapmogelijkheden daarvan. In het tweede hoofdstuk worden de
conclusies uit dat onderzoek gerapporteerd. In bijlage 1 wordt het overzicht gegeven
van de instrumenten die op relevantie en bruikbaarheid voor monitoring zijn
onderzocht.
In hoofdstuk 3 worden alle niet of niet volledig aftapbare variabelen op een rij gezet.
Voor een selectie van die resterende variabelen zullen in dit rapport voorstellen voor
monitoring worden gedaan. Deze voorstellen worden in drie hoofdstukken
gepresenteerd. Het betreft: organisatorische condities in hoofdstuk 4, integratie
arbeidsinhoud en ergonomie in hoofdstuk 5 en werkplekcondities in hoofdstuk 6.
Het laatste hoofdstuk (7) bevat een samenvatting en conclusies over de haalbaarheid
van monitoring van de variabelen uit het theoretisch model dat in hoofdstuk 1 werd
gepresenteerd, bovendien worden in dat hoofdstuk ideeën gegeven voor nieuwe
vormen van monitoring.
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1. Monitoring arbeidsinhoud en ergonomie, variabelen

Inleiding, een model

Het arbeidsomstandighedenbeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) heeft onder meer als doel het waarborgen en stimuleren
van de kwaliteit van de arbeidsinhoud en ergonomie.
Deze doelstelling vindt haar rechtvaardiging in de relatie tussen arbeidsinhoudelijke
en ergonomische condities enerzijds en gezondheids- en kwalificeringseffecten voor
werknemers alsmede gunstige gevolgen voor de organisaties (laag ziekteverzuim en
verloop, produktiviteit, flexibiliteit, innovativiteit) anderzijds. In dit hoofdstuk wordt
een model gepresenteerd voor monitoring van arbeidsinhoud en ergonomie van uit
een breed perspectief, zoals in de inleiding gesteld.
De voor monitoring relevante variabelen zijn die kenmerken (of 'meetpunten') van
organisaties, functies en mensen waarvan de ontwikkeling in de tijd representatief
mag worden geacht voor bredere ontwikkelingen die mede door beleid van de
overheid hebben plaatsgevonden. Het model maakt het mogelijk uit de ontwikkeling
van variabelen (voorzichtige, want er zijn meer beïnvloedende factoren) conclusies
te trekken over de mogelijke directe of indirecte effecten van beleid.

Het model, dat in schema 1 wordt weergegeven onderscheidt variabelen op drie
niveaus: het niveau van intermediairen, van organisaties en van effecten voor individu
en organisatie. Verondersteld wordt dat ontwikkelingen in arbo-opleidingen en
arbodiensten (niveau 1) van invloed zijn op het arbobeleid in organisaties en op de
organisatiestructuur. Deze laatste twee clusters van variabelen zijn (met andere)
bepalend voor de condities op de werkplek. De werkplekcondities (naast andere
factoren) beïnvloeden de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers
(individuen) en van de organisatie.
Het Ministerie van SZW voert een indirect beleid uit door regelgeving ten aanzien
van en certificering van arbodiensten en beïnvloeding van arbo-opleidingen. Via
bepalingen in de Arbowet legt de overheid bovendien direct verplichtingen op aan
werkgevers omtrent arbobeleid en technische en organisatorische maatregelen, aan
werknemers vertegenwoordigers om samen te werken bij de ontwikkeling van het
arbobeleid en aan individuele werknemers om zich aan werkvoorschriften te houden.
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Schema 1 Model voor monitoring Arbeidsdeling en arbeidsparticipatie

Niveau 1:
intermediairen

Monitoring arbeidsdeling en
arbeidsparticipatie

DGA-beleid

Arbo-
gen (1a)

.. diensten (1b)

.
...

beleid Condities
organisatie (2b)

+-

Arbo-
opleidin

Niveau 2:
organisaties .;.

Niveau 3:
effecten

Arbo
(2a)

~ ~
Condities werkplek (2c)

~

Organisatie
(3b)

Individuen
(3a)

----+ directe invloed SZW-beleid
. . . ... indire~te/beoogde invloed

1.1 Niveau 1: Intermediairen" -

2

Twee intermediaire organisaties worden onderscheiden: de arbo-opleidingen en de
arbodiensten. Via de arbo-opleidingen kan het gedachtengoed over goede kwaliteit
van de arbeidsinhoud en ergonomie van het Ministerie, neergelegd in wet- en
regelgeving worden overgedragen aan diegenen die in de toekomst in organisaties

De cursief gedrukte woorden of zinnen duiden de gekozen variabelen aan; deze worden aan het eind
van elke paragraaf in een schema samengevat.
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en in Arbodiensten gaan werken. De bij monitoring gewenste informatie of variabele
is, of er in het lespakket aandacht voor arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen
(zwangere vrouwen, 55+, 16/17jarigen, Surinamers, Turken, Antillianen en
Marokkanen) is.

De Arbowet stelt bedrijven verplicht bepaalde diensten van een Arbodienst af te
nemen. De Arbodiensten vormen daarmee een geïnstitutionaliseerde intermediair voor
het implementeren van het overheidsbeleid inzake arbeidsinhoud, ergonomie en
doelgroepen. De variabelen die informatie geven over de rol die diensten feitelijk
vervullen zijn de volgende: aandacht voor de drie onderwerpen in de risico-
inventarisatie en evaluatie waarover zij de aangesloten organisaties adviseren en de
kwaliteit van de in de Rl&E geoperationaliseerde instrumenten. Alleen deze informatie
zou onvoldoende houvast bieden om conclusies te trekken over de vraag of de
geleverde diensten verder gaan dan het technisch aanreiken van enkele instrument-
onderdelen voor de risico-inventarisatie. Beschikbaarheid van deskundigheid op de
drie terreinen in de Arbo-diensten en het feit dat die deskundigheid actueel wordt
gehouden, zijn indicatoren voor een op preventie gerichte dienstverlening die rekening
houdt met de 'stand van de wetenschap en techniek'.

Tabe/t.t De variabelen op niveau 1: Intermediairen

Arbeidsinhoud Ergonomie Doelgroepen

1a. Arbo·opleidingen 1a. Arbo-opleidingen 1a. Arbo-opleidingen

Aandacht voor arbeidsinhoud in Aandacht voor ergonomie in Aandacht voor doelgroepen in
lespakket lespakket lespakket

1b. Arbodiensten 1b. Arbodiensten 1b. Arbodiensten

Aandacht voor arbeidsinhoud in Aandacht voor ergonomie in Aandacht voor doelgroepen in
adviezen over RI&E adviezen over RI&E adviezen over RI&E

Kwaliteit van de in RI&RE Kwaliteit van de in RI&RE Kwaliteit van de in RI&RE
geoperationaliseerde instrumenten geoperationaliseerde instrumenten geoperationaliseerde

instrumenten

Beschikbaarheid van deskundigheid op Beschikbaarheid van (ontwerp)· Beschikbaarheid van
het terrein van arbeidsinhoud ergonomische deskundigheid deskundigheid op het terrein van

de doelgroepen

Actueel houden van deskundigheid Actueel houden van deskundigheid Actueel houden van
deskundigheid



~--

4

1.2 Niveau 2: Organisatie

Het door het Ministerie van SZW gestimuleerde arbobeleid (2a) in organisaties heeft
mede tot doel condities op werkplekniveau (arbeidsinhoud, ergonomie, eventueel
gespecificeerd voor doelgroepen) gunstig te beïnvloeden. De wet- en regelgeving
heeft direct betrekking op kenmerken van deze condities (2c) maar de wet verwijst
ook naar organisatorische condities (2b) die daarvoor gelden. In de preambule van
artikel 3 staat immers 'Bij het organiseren van de arbeid, het inrichten van de
arbeidsplaats en het bepalen van de produktie- en werkmethoden moet de werkgever
het volgende in acht nemen ....'. Op het niveau van de organisatie wordt derhalve
op deze drie terreinen gemonitord: arbobeleid, condities organisatie en condities
werkplek.

2a Arbobeleid

Bij arbobeleid in strikte zin gaat het om: risico-inventarisatie en evaluatie (RIIE),
het maken van actieplannen in het 'arbojaarplan', het treffen van maatregelen en
het evalueren daarvan in het 'arbojaarverslag' (zie Publikatieblad Arbo- en
verzuimbeleid, P 190). Het eerste informatiepunt voor monitoring is of in het
arbobeleid aan arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen aandacht wordt besteed.
Deze informatie biedt de mogelijkheid conclusies te trekken over een minimale
navolging van wat de wet voorschrijft. Conclusies over de kwaliteit daarvan en over
de beleidsconsequenties die het doorlopen van deze cyclus heeft, zijn pas mogelilk
als men ook informatie heeft over: de bekendheid met wet- en regelgeving in de
organisatie, de aanwezigheid van deskundigheid op de drie terreinen, genomen
preventieve en curatieve maatregelen en of ook aan voorlichting en onderricht gedaan
wordt. Belangrijk voor de kwaliteit en voor de acceptatie van het beleid is tevens
dat inhoud wordt gegeven aan de door de wet bepaalde medezeggenschap in
arbobeleid en hoe dat vorm gegeven wordt ten aanzien de drie beleidsgebieden. Ook
daarover dient bij monitoring informatie verzameld te worden.
Zoals gezegd verwijst de Arbowet in de preambule van art.3 naar condities in de
organisatie. Goed arbobeleid houdt daarom in dat arbodoelstellingen worden
geïntegreerd in het ondernemingsbeleid. Voor arbeidsinhoud is integratie van de
welzijnsbepalingen in herontwerp van het arbeidsproces (produktieorganisatie,
produktietechniek, arbeidsorganisatie en besturingsstructuur) van belang. Voor
ergonomie is daarnaast integratie van ergonomische ontwerpeisen in het concrete
ontwerp van werkplekken en in het inkoopbeleid (inkoop van hulpmiddelen,
gereedschap. machines, apparaten en materialen) belangrijk. Voor goed
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doelgroepenbeleid is een voorwaarde dat bij het ontwerp van het proces en de
werkplekken rekening wordt gehouden met de aanpasbaarheid aan voor individuen
in de doelgroepen geldende persoonlijke eigenschappen.
Bij de geïntegreerde ontwikkeling van arbeidsproces en werkplekken en de
implementatie van nieuwe ontwerpen zijn twee zaken van eminent belang voor een
goed resultaat. Dat is ten eerste dat de verantwoordelijkheid voor en het regelend
vermogen ten aanzien van arbo in de lijn wordt gelegd. En ten tweede dat van
participatie van betrokken werknemers sprake is. De aan- of afwezigheid daarvan
kan daarom als voorspeller voor de kwaliteit van de condities op functie en
werkplekniveau worden beschouwd.

Tabe/1.2 De variabelen op niveau 2a.: Arbobeleid

Arbeidsinhoud Ergonomie Doelgroepen

2a. Arbobeleid 2a. Arbobeleid 2a. Arbobeleid

Aandacht voor arbeidsinhoud in: Aandacht voor ergonomie in: Aandacht voor doelgroepen in:
. risico-inventarisatie en evaluatie . risico-inventarisatie en evaluatie . risico-inventarisatie en evaluatie
. plan van aanpaklarbojaarplan . plan van aanpaklarbojaarplan . plan van aanpaklarbojaarplan

Bekendheid met de wet- en regelgeving Bekendheid met de wet- en Bekendheid met de wet- en
regelgeving regelgeving

Aanwezigheid van arbeids- inhoudelijke Aanwezigheid en gebruik van Aanwezigheid en gebruik van
deskundigheid ergonomische deskundigheid deskundigheid m.b.1. doelgroepen

(Preventieve en curatieve) (Preventieve en curatieve) (Preventieve en curatieve)
beleidsmaatregelen op het terrein van beleidsmaatregelen op het terrein beleidsmaatregelen op het terrein
arbeidsinhoud van ergonomie van doelgroepen

Regelend vermogen in de lijn Regelend vermogen in de lijn Regelend vermogen in de lijn

Voorlichting en onderricht op Voorlichting en onderricht op Voorlichting en onderricht gericht
arbeidsinhoudelijke aspecten ergonomische aspecten op doelgroepen

Medezeggenschap op het terrein van Medezeggenschap op het terrein Medezeggenschap op het terrein
arbeidsinhoud van ergonomie van doelgroepen

Integratie van arbeidsinhoud in Integratie van ergonomische Rekening houden met
(her)ontwerp van het arbeidsproces ontwerpeisen in (her)ontwerp van doelgroepen bij ontwerp van

functies en werkplekken en in het arbeidsproces en werkplekken
inkoopbeleid

Gebruikersparticipatie Gebruikersparticipatie Participatie van doelgroepen

2b Condities organisatie

De relevante condities in de organisatie zijn de produktie- en de besturingsstructuur.
De produktiestructuur bestaat uit de produktieorganisatie (de verdeling van



voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende of staffuncties over afdelingen), de
produktietechniek (de verdeling van functies over machines en mensen, de systeem-
ergonomische term 'taakallocatie' houdt hetzelfde in) en de arbeidsorganisatie
(verdeling van taken over personele functies) (de begrippen zijn ontleend aan de
Moderne Sociotechniek, Groep Sociotechniek, 1986). In het schema hieronder worden
de relaties binnen de produktie structuur aangegeven. Daarvan en van de
besturingsstructuur (dat is de structuur van de verdeling van de bestuuurlijke taken
en verantwoordelijkheden, de zeggenschap) die niet in het schema is opgenomen,
zijn de kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit van de organisatie afhankelijk.

Schema 2 Produktiestructuur

Produktietechniek Kwaliteit van de

I
organisatie

I /'"
Produktieorganisatie

\ <,
Kwaliteit van deArbeidsorganisatie
arbeid

(Vrij naar: Groep Sociotechniek, 1986 en Alders & Christis, 1987)

De informatie die nodig is voor het beantwoorden van de vraag of de organisatorische
condities al dan niet gunstig zijn, is niet helemaal dezelfde voor de kwaliteitseisen
aan arbeidsinhoud en ergonomie en de kansen in deze voor de doelgroepen. De
motivering volgt hieronder een eigen lijn.

• Condities organisatie in verband met arbeidsinhoud
De kans op een arbeidsinhoud die voldoet aan de eisen van de Arbowet (dat wil
zeggen: de functie is volledig en er is een balans tussen regelmogelijkheden en
regelproblemen) wordt bepaald door de produktie- en de besturingsstructuur (zie
Projectgroep WEBA, 1989 en Vaas et al. 1995). Bij eenproduktieorganisatie in een
lijn- (processtappen na elkaar) of functionele structuur (soorten bewerkingen,
voorbereiding en ondersteuning naar specialismen gescheiden) is de kans op
kortcyclische of onvolledige functies groter dan bij een stroomsgewijze structuur
(parallelle en gesegmenteerde produktstromen waar omheen alle voorbereiding en
ondersteuning is georganiseerd). Of anders gezegd: bij een lijn- of functionele
structuur zijn de mogelijkheden om functies die bij een RIIE als onvolledig zijn
beoordeeld, volledig (dat wil zeggen een samenhangend geheel van voorbereidende,

6
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uitvoerende, ondersteunende en regelende taken) te maken beperkt omdat regelende
en ondersteunende taken bij andere afdelingen behoren. Van de arbeidsorganisatie
is het van belang te weten of sprake is van functionele scheiding, taaksplitsing of
functiedifferentiatie of juist van integratie van arbeidstaker. binnen een procesdeel
of produktgroep. Naar mate er meer van integratie van taken sprake is, is de kans
op goede arbeidsinhoud groter. Taakroulatie is een betere conditie voor arbeidsinhoud
dan taaksplitsing of functionele scheiding.
Van de besturingsstructuur is de mate van centralisatie of decentralisatie en
concentratie of deconcentratie van belang voor de regelmogelijkheden. Bij een
gedecentraliseerde besturing is de kans op voldoende organiserende taken en
autonomie in de arbeidsinhoud groter. Indien er regelmatig werkoverleg wordt
gehouden en in dat overleg ook gezamenlijk organisatorische problemen worden
opgelost, is dat een positieve indicatie voor werkplekcondities. Een voor kwaliteit
van de arbeidsinhoud gunstige combinatie van geïntegreerde functies en veel regel-
en ondersteuningsmogelijkheden is de hele taakgroep (of zelfs turende teams). Het
voorkomen van dergelijke groepen kan beschouwd worden als een gunstige
organisatorische conditie voor arbeidsinhoud.

• Condities organisatie in verband met ergonomie
De kansen op goede ergonomische condities worden eveneens mede bepaald door
de produktie- en de besturingsstructuur (daarnaast zijn de specifieke materiële
voorzieningen zoals bestaande gebouwen, ruimte enz. van belang). Een
produktieorganisatie in een lijn of functionele structuur beperkt de mogelijkheden
voor een verdeling van taken over functies zodanig dat er van afwisseling in beweging
en geestesinspanning sprake is, immers binnen de afdelingen waarin de functies
uitgevoerd worden, worden voornamelijk dezelfde taken of zelfs kortcyclische taken
verricht. Een strooms- of produktgewijze georganiseerde produktie is een g~nstige
conditie.
Voor de ergonomische condities is de produktietechniek of in systeem-ergonomische
termen de taakallocatie tussen mens en machine van belang. Daarbinnen zijn twee
variabelen mogelijk indicatief: het mechaniserings- en het automatiseringsniveau.
Het eerste geeft aan in hoeverre energie van de mens wordt vereist; dus een hoog
mechaniseringsniveau kan een gunstige conditie voor de fysieke belasting zijn. Maar
het kan anderzijds ook tot nieuwe vormen van belasting leiden: vormen van eenzijdige
fysieke belasting. Voor het automatiseringsniveau geldt hetzelfde. Een hoog
automatiseringsniveau is een indicator voor de intelligentie van het systeem; een hoog
niveau kan gunstig zijn, indien het de kans op mentale belasting van mensen doet
verminderen, maar het kan ook tot eenzijdige mentale belasting leiden, zoals bij
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bewakingsarbeid en monotone arbeid. Beide gegevens zijn eigenlijk alleen te
gebruiken als indicatoren voor lichamelijke en geestelijke belasting in combinatie
met de arbeidsorganisatie, de verdeling van arbeidstaken over functies. Aangezien
de arbeidsorganisatie meer bepalend is dan het mechniserings- of
automatiseringsniveau, kan bij monitoring met het meten van die variabele worden
volstaan. Organisatorische indicatoren zijn: de mate van taakafsplitsing of
taakintegratie en taakroulatie.
Ook voor ergonomische condities is de mate van centralisatie of decentralisatie in
de besturingsstructuur van belang omdat dat een indicator is voor de mogelijkheid
(autonomie) op functieniveau tempo (rust tussendoor), methode van werken en
afwisseling (variëren van houding) in de soorten taken en opdrachten te regelen.

• Condities organisatie in verband met doelgroepen
Kenmerken van de structuur van de arbeidsdeling zijn ook voor doelgroepen van
belang. Bij een produktieorganisatie in een lijn- of een functionele structuur zijn
er binnen afdelingen in de arbeidsorganisatie minder aanpassingsmogelijkheden, er
zijn minder verschillende taken waaruit een geschikte aangepaste combinatie kan
worden gezocht. Bij een stroomsgewijze produktie kan op het niveau van de
arbeidsorganisatie naar een geschikte combinatie worden gezocht.
Een gecentraliseerde besturingsstructuur biedt weinig kansen om op functieniveau
zelfstandig tot aanpassingen te komen; als tempo, methode en volgorde van werken
vastliggen en er geen overlegmogelijkheden zijn, zullen weinig aanpassingen
gerealiseerd kunnen worden.
Een andere relevante variabele op organisatieniveau is de verdeling van doelgroepen
over de verschillende afdelingen, typen functies en hiërarchische niveaus. Dat geeft
namelijk indicaties voor het bestaan van andere risico's en kansen voor doelgroepen
dan voor mensen buiten de doelgroep.
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Tabe/I.3 De variabelen op niveau 2b.: Cond~ies organisatie

Arbeidsinhoud Ergonomie Doelgroepen

2b. Condities organisatie 2b. Condities organisatie 2b. Condities organisatie

Produktieorganisatie Produktieorganisatie Produktieorganisatie
· lijn, functioneel of stroomsgewijs · lijn, functioneel of stroomsgewijs . lijn, functioneel of stroomsgewijs

Arbeidsorganisatie Arbeidsorganisatie
· taakroulatie · taaksplitsing vs taakintegratie
· functionele scheiding, taaksplitsing, · vaste taak vs taakroulatie
functiedifferentiatie

Besturingsstructuur Besturingsstructuur Besturingsstructuur
· mate van (de)centralisatie en · mate van (de)centralisatie en . mate van (de)centralisatie en
(de)concentratie van besturende taken (de)concentratie van besturende (de)concentratie van besturende

taken taken

Werkoverleg Werkoverleg Werkoverleg

Taakgroepen Verdeling van doelgroepen over
de verschillende afdelingen, typen
functies en hiërarchische niveaus

2c Condities functie en werkplek

Ook deze condities verschillen (en overlappen) voor arbeidsinhoud, ergonomie en
doelgroepen. Daarom volgt weer een afzonderlijke bespreking.

• Condities arbeidsinhoud
De variabelen zijn in te delen naar functiesamenstelling, regelmogelijkheden en
regelproblemen. Vooral het al of niet in balans zijn van regelmogelijkheden en
regelproblemen is een indicator voor goede of slechte condities .:Het is evenwel
afhankelijk van de onderzoeksmethode of die balans kan worden opgemaakt. In het
onderstaande benoemen we de variabelen in de drie blokken. Bij functiesamenstelling
zijn de volledigheid (optimaal: samenhangend geheel van uitvoerende, voorbereidende
en ondersteunende taken of aanwezigheid van interne regeltaken), de
moeilijkheidsgraad (optimaal: voldoende moeilijke taken) en cyclustijden van belang.
Bij regelmogelijkheden gaat het om autonomie (afwezig tot ruim), contacten (sociale
en collegiale ondersteuning) en organiserende taken (optimaal: effectieve functionele
contacten en werkoverleg). Voor de regelproblemen maken we een selectie van de
belangrijkste: hoge normen (kunnen tot werkdruk leiden), opdracht-informatie
voorziening, kans op emotioneel belastende situaties zoals: agressie en geweld,
seksuele intimidatie, discriminatie en omgaan met menselijk of dierlijk leed.

\
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• Condities functie en werkplek, ergonomie
De relevante ergonomische condities voor functie en werkplek vinden we door terug
t~ redeneren vanaf de effecten voor het individu (die afhankelijk van individuele
kenmerken verschillen). naar de condities. Die effecten zijn een belastende
werkhouding, belastende bewegingen en belastende geestelijke of lichamelijke
krachtsinspanning. Voor de belastende werkhouding zijn van belang: de mate van
afwisseling in de functie, de mate waarin werkplekaspecten (inrichting, meubilair,
apparatuur, gereedschap en machines) aan bestaande normen of richtlijnen voldoen
dan wel instelbaar of aanpasbaar zijn, alsmede de autonomie in methode, volgorde
en werkplek. Voor de belastende bewegingen is het aan de normen en richtlijnen
voldoen of de instelbaarheid van de machines/apparatuur van belang en de autonomie
in methode en volgorde (in hoeverre kan men zelf de gemakkelijkste methode of
volgorde kiezen, zodat op die wijze variatie wordt aangebracht). Voor een belastende
krachtsinspanning is van belang: de beschikbaarheid van hulpmiddelen (aanwezig-
afwezig), de mogelijkheid om qua gewicht verschillende materialen of hoeveelheden
daarvan te bewerken, de autonomie in tempo, methode en volgorde. Voor deze
belasting is ook de aan- of afwezigheid van ondersteuningsmogelijkheden (samen
tillen) van belang. Geestelijke belasting kan voorkomen worden door afwisseling
in de taken en opdrachten en door een goede (volledige, overzichtelijke, niet
overdadige) informatie(presentatie). Voor het aanpassen aan de persoonlijke
eigenschappen of het goed instellen van meubilair, machines en apparatuur en voor-een gezonde werkwijze op een specifieke werkplek of met specifieke apparatuur moet
men gerichte informatie en instructies krijgen; het aan- of afwezig zijn daarvan en
de periodieke herhaling van instructies zijn daarom een belangrijke variabele.
Opsommend zijn het de volgende condities: mate van afwisseling (in geestelijk en
lichamelijk opzicht) in de taken en opdrachten enlof de mate waarin eenzijdig
belastende bewegingen of mentale processen zijn vereist voor de taakuitoefening;
voldoen aan normen en richtlijnen of instelbaarheid/aanpasbaarheid (95% norm) van
werkplek, machines, apparatuur, hulp- en bedieningsmiddelen en gereedschap;
periodiek herhaalde informatie en instructies daarover; mate van autonomie in tempo,
methode, volgorde, werkplek; variatiemogelijkheden in grootte en verpakking van
materialen, goede informatie(presentatie) en ondersteuningsmogelijkheden.

Opgemerkt dient te worden dat arbeidshygiënische en omgevingsfactoren bij deze
monitoring buiten beschouwing blijven omdat dit niet tot het A&E-beleid hoort. Hier
zij slechts opgemerkt dat er wel samenhangen kunnen zijn tussen dergelijke factoren
en houding, beweging of krachtsinspanning. Bijvoorbeeld werken onder extreme
klimaatomstandigheden heeft gevolgen voor de belasting bij krachtsinspanning.
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Werken met bijzondere persoonlijke beschermingsmiddelen tegen gevaarlijke stoffen
of straling (ruimtepakken bijvoorbeeld) heeft gevolgen voor de houding, beweging
en krachtsinspanning. Een slechte verlichting beïnvloedt vaak de werkhouding en
geestelijke inspanning.

• Condities functies en werkplek in verband met doelgroepen
Voor doelgroepen is de aanpasbaarheid (e.v. voorbij de 95% grens) van
werkplekinrichting, machines, gereedschap en apparatuur van belang; alsmede de
aanpasbaarheid van functieinhoud en produktienormen. Een gerichte informatie en
instructies over specifieke risico's voor doelgroepen (bijvoorbeeld over tillen aan
zwangeren) is een goede conditie.
Een relevant gegeven voor het doelgroepenbeleid is voorts hoe de doelgroepen over
functies en werkplekken met meer/minder risico's verspreid zijn.

Tabe/1.4 De variabelen op niveau 2c.: Condities werkplek

Arbeidsinhoud Ergonomie Doelgroepen

2c. Condities werkplek 2c. CondHies we~lek 2c. Condities werkplek

Functiesamenstelling Functiesamenstelling Aanpasbaarheid van
· volledigheid · mate van afwisseling werkplekinrichting, machines,
· moeilijkheidsgraad · mate waarin eenzijdig gereedschap en apparatuur aan
· cyclustijden belastende bewegingen/mentale doelgroepen

processen, zijn vereist
Regelmogelijkheden Aanpasbaarheid van functie·
· autonomie (werktempo, werkplek en Regelmogelijkheden/regel· inhoud van doelgroepen
werkvolgorde ) problemen
· contacten · overeenstemming met normen/ Aanpasbaarheid van produktie-
· organiserende taken instelbaarheid of aanpasbaarheid normen aan doelgroepen

van de werkplek(inrichting)
Regelproblemen · overeenstemming met Gerichte informatie en instructie
· kwantitatieve normen/risico werkdruk normenlinstelbaarheid of
· opdrachtinformatie voorziening aanpasbaarheid van machines, Verdeling van doelgroepen over
· agressie en geweld apparatuur, hulp- en functies en werkplekken
· seksuele intimidatie bedieningsmiddelen en
· discriminatie gereedschap
· omgaan met menselijk/dierlijk leed · autonomie in tempo, methode

en volgorde
· ondersteuningsmogelijkheden
· variatiemogelijkheden in grootte
en verpakking van materialen
· problemen met de kwaliteit of
kwantiteit van de informatie-
(presentatie)
· problemen kwantitatieve
produktienormen

Gerichte informatie en instructie
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1.3 Niveau 3: Effecten

Effecten van goede/slechte condities en goed/slecht beleid zijn er voor individuen
en voor organisaties.

3a Effecten voor individuen

Voor het individu kunnen slechte arbeidsinhoudelijke condities leiden tot verlies van
motivatie en belangstelling, tot onvrede met de huidige functie (satisfactie) én/of
met het ontbreken van perspectief op groei, tot lichamelijke of stress-klachten, tot
onderbenutting van en op den duur verlies van (delen van, specialisatie versus all
round vakmanschap) kwalificaties of vakmanschap, tot ziekte en
arbeidsongeschiktheid.
Slechte ergonomische condities kunnen voor individuen leiden tot het moeten werken
in een belastende houding, belastende bewegingen moeten maken, tot een te grote
lichamelijke krachtsinspanning of tot een te grote geestelijke (mentale) belasting.
Ook deze gevolgen kunnen aanleiding zijn voor motivatie verlies , lichamelijke of
geestelijke klachten, ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Voor het doelgroepenbeleid is relevante informatie hoe deze negatieve effecten gelden
voor de verschillende doelgroepen, de spreiding van effecten over doelgroepen.

3b Effecten organisaties

Voor de organisaties zijn er effecten van goede/slechte condities in de vorm van
uitval, uitstroom en instroom of verzuim, WAO-intrede, verloop en moeilijk vervulbare
vacatures.
In het algemeen wordt tevens aangenomen dat goede condities voor arbeidsinhoud
en ergonomie ook goede condities voor organisaties zijn, en andersom. De
produktiviteit zou door een goede motivatie en door een niet-belastende werkwijze
gunstig beïnvloed worden. De flexibiliteit wordt verhoogd door allroundvakmanschap
en een grote mate van rege1capaciteit bij de uitvoerenden. Het innovatief vermogen
van de organisatie wordt verhoogd door een arbeidsinhoud en regelmogelijkheden
die aanspraak doen op het collectief aanwezige denkvermogen en de betrokkenheid.
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Tabe/1.5 De variabelen op niveau 3: Effecten

Arbeidsinhoud Ergonomie Doelgroepen

3a. Effecten o~ individueel niveau 3a. Effecten o~ individueel niveau 3a. Effecten o~ individueel niveau

Kwalificatie- ontwikkeling Belastende houdingen, beweging en/of Spreiding van effecten over
Specialisatie/allroundkennis krachtsinspanning doelgroepen

· vrouwen
Motivatie Motivatie · allochtonen
Belangstelling Belangstelling · ouderen (55+)
Satisfactie Satisfactie · jeugdigen (16/17 jaar)

Lichamelijke en geestelijke klachten Lichamelijke en geestelijke klachten
Ziekte en arbeids-ongeschiktheid Ziekte en arbeids-ongeschiktheid

3b. Effecten o~ organisatieniveau 3b. Effecten o~ organisatieniveau

Uitval, uitstroom en instroom Uitval, uitstroom en instroom

Produktiviteit, flexibiliteit, innovativHeit Produktiviteit, flexibilHeit, innovativHeit

1.4 Conclusie

Het meest voor de handliggende systeem van monitoring houdt in: een periodieke
informatieverzameling over de variabelen bij een representatieve steekproef uit de
Nederlandse beroepsbevolking. In de navolgende hoofdstukken wordt uitgewerkt hoe
dat op de meest praktische en efficiënte manier zou kunnen.
In aanvulling daarop kan het voor specifiek beleid relevant zijn per (groep)
variabele(n) te onderzoeken voor hoeveel mensen negatieve/positieve waarden van
deze variabele(n) gelden. Bij die benadering luidt de onderzoeksvraag bijvoorbeeld:
hoeveel mensen verrichten kortcyc1ische arbeid, lopendebandarbeid, geïsoleerde arbeid,
gedifferentieerde functies/geïntegreerde functies, bewakingsarbeid, beeldschermwerk,
functies waarbij intensief met informatie wordt gewerkt (verkeersleiders), werk in
nauwe ruimtes. Op de haalbaarheid van deze vorm van monitoring komen we aan
het eind van dit rapport terug.
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2. Aftapmogelijkheden

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt weergegeven met betrekking tot welke variabelen reeds
periodiek gegevens beschikbaar komen uit andere monitor(achtige) instrumenten.
Voorzover 'aftappen' mogelijk is behoeven geen nieuwe modules voor een monitor-
instrument ontwikkeld te worden.
De aftapmogelijkheden zijn als volgt onderzocht. Vaneen groot aantal instrumenten
waarmee men gegevens kan verzamelen op het brede terrein 'kwaliteit van de arbeid'
is nagegaan of ze over de in hoofdstuk 1 benoemde variabelen informatie opleveren
en wat de bruikbaarheid voor monitoring is. Het resultaat van dit deel van het
onderzoek is weergegeven in bijlage 1.Daarna is met betrekking tot die vermoedelijk
aftapbare variabelen een proefrapportage gemaakt. Deze treft men aan in bijlage 2.
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden de conclusies uit het onderzoek naar
de bestaande instrumenten weergegeven. In de daarop volgende paragrafen wordt
per niveau geschetst voor welke variabele van welk instrument informatie af te tappen
is; met als logisch gevolg de constatering voor welke variabelen dat niet geldt. Op
de wijze waarop voorzien kan worden in informatie voor die laatste categorie
variabelen, wordt in hoofdstuk 3 ingegaan.

2.1 Relevante en bruikbare instrumenten

Van vijftien instrumenten is de relevantie en bruikbaarheid beoordeeld (zie bijlage
1). Vijf van deze vijftien leveren periodiek datasets van een representatieve steekproef
op, zeven instrumenten leveren wel datasets op, maar niet periodiek of geen
representatieve. Eén vragenlijst (NOVEC) methode is nog niet uitgezet bij een
populatie en één methode (IMA) betreft een modulair opgebouwde set van checklists.
Van de laatste twee instrumenten kan gesteld worden dat die mogelijk bruikbare
operationalisaties voor monitoring arbeidsinhoud en ergonomie opleveren, maar geen
aftapbare gegevens. Voor de instrumenten waarvan wel databestanden bestaan, maar
die niet periodiek worden afgenomen en die geen representatieve gegevens opleveren
(VAG, VBA, NOVA-WEB A, PBGO/PAGO , VBBA, VOS-D, BASAM) geldt
hetzelfde; in deze gevallen echter zijn de operationalisaties wetenschappelijk getest.
Deze datasets zijn niet meegenomen in de proefrapportage, maar worden in dit
hoofdstuk wel af en toe genoemd. Dat gebeurt als deze instrumenten (met name de
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PBGO, VBBA, VAG en BASAM) aanvullende informatie opleveren, die niet uit
periodieke representatieve databestanden te halen zijn. Mogelijk is het incidenteel
aftappen van minder representatieve data toch zinvol, met name als het gaat om infor-
matie uit bepaalde beroepsgroepen.
Voor het echte 'aftappen' komen slechts de volgende instrumenten in aanmerking:
• De monitor stress en lichamelijke belasting: Mon.SLBITNO-PG.
• Het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek: DLO/CBS.
• De OSA panelstudie: OSA-panel.
• De Enquête Beroepsbevolking: (EBB)/CBS.
• De European questionnaire on the work environment van de European Foundation:

EF-lijst.
Van deze rij zijn alleen de CBS.;.instrumenten en de OSA-panelstudie al meer dan
één keer toegepast geweest; maar voor allen is het de bedoeling dat metingen er mee
periodiek herhaald worden.

Een algemeen probleem bij het aftappen van verschillende instrumenten is dat de
resultaten niet altijd vergelijkbaar zijn, gezien de verschillende operationalisaties en
de verschillende niveaus van representativiteit (verschillende bedrijfstakken
bijvoorbeeld).

2.2 Af tap bare en niet-aftap bare variabelen

Voor die variabelen die in eerste instantie aftapbaar bleken, is een proefrapportage
gemaakt (bijlage 2). Voor de proef is alleen gebruik gemaakt van de bestanden die
voor TNO-PG zonder extra kosten bewerkt kunnen worden, of van bestaande
publikaties (met name CBS gegevens). Dat wil zeggen dat de OSA-bestanden niet
zijn aangesproken omdat daarover niet beschikt kon worden.

2.2.1 Niveau 1: Intermediairen

1a Arbo-opleidingen

Informatie over de aandacht voor arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen in het
lespakket van Arbo-opleidingen is niet beschikbaar.
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1b Arbodiensten

Informatie over de variabelen in dit onderdeel is niet beschikbaar.

Tabe/2.1 De variabelen op niveau 1: Intennediairen, aftapmogelijkheden

Arbeidsinhoud Ergonomie Doelgroepen

1a. Arbo,oEleidingen 1a. Arbo-OEleidingen 1a. Arbo-OEleidingen

Aandacht voor arbeidsinhoud in Aandacht voor ergonomie in - Aandacht voor doelgroe-
lespakket lespakket pen in lespakket

1b. Arbodiensten 1b. Arbodiensten 1b. Arbodiensten

Aandacht voor arbeidsinhoud in Aandacht voor ergonomie in Aandacht voor doelgroe-
adviezen over RI&E adviezen over RI&E pen in adviezen over RI&E

Kwaliteit van de in RI&RE geo- - Kwaliteit van de in RI&RE - Kwaliteit van de in RI&RE -
perationaliseerde instrumenten geoperationaliseerde instru- geoperationaliseerde in-

menten strumenten

Beschikbaarheid van deskundig- - Beschikbaarheid van (ont- - Beschikbaarheid van des-
heid op het terrein van arbeids- werp)- ergonomische des- kundigheid op het terrein
inhoud' kundigheid van de doelgroepen

Actueel houden van deskundig- Actueel houden van deskun- Actueel houden van des-
heid digheid kundigheid

geen aftapmogelijkheden
+ wel aftapmogelijkheden
o beperkte aftapmogelijkheden

2.2.2 Niveau 2: Organisatie

2a Arbobeleid

Aandacht voor arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen in Arbo- en verzuimbeleid
Over Arbo- en verzuimbeleid zal de Mon.SLB periodiek een databestand opleveren,
het gaat om het algemene arbobeleid en om de aandacht voor stress en lichamelijke
belasting binnen dit beleid. De informatie betreft de aanwezigheid van arbojaarplan-
nen, arbojaarverslagen, evaluaties van arbojaarplannen, de aanwezigheid van
deskundigheid in de bedrijven en de aansluiting bij een arbodienst. De gegevens
hebben vooral betrekking op bedrijven met 35 tot 300 werknemers. In de steekproef
zijn drie bedrijfstakken vertegenwoordigd: de industrie, groothandel en banken en
zakelijke dienstverlening. Voor de gezondheidszorg is een apart monitorinstrument
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ontwikkeld (Van der Grinten, 1994).
De Mon.SLB is op onderdelen zo specifiek geformuleerd in de richting van stress
en lichamelijke belasting dat arbeidsinhoud en ergonomie onvoldoende uit de verf
komen. Aan doelgroepen wordt op het beleidsniveau helemaal geen aandacht besteed.
De conclusie is dat de informatie voor de variabelen die het relevante arbobeleid
representeren maar ten dele kan worden afgetapt; een aanvullende bron zal gezocht
of gecreëerd moeten worden.

Bekendheid met de wet- en regelgeving
Wat betreft deze variabele ontbreekt iedere informatie,

Aanwezigheid van deskundigheid
In de Mon.SLB is een vraag opgenomen naar de aanwezigheid van een ergonoom
of een arbeids- en organisatiedeskundige in het bedrijf alsmede naar de aansluiting
bij een Bedrijfsgezondheidsdienst. Dit zijn voor onze doeleinden voldoende
indicatoren, hoewel niet bekend is of de A&O deskundige zich ook met arbeidsinhoud
bezig houdt en ook niet of externe deskundigen worden geraadpleegd.

Beleidsmaatregelen
De Mon.SLB biedt aanknopingspunten. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen
algemene maatregelen, niet individueel gerichte maatregelen en individueel gerichte
maatregelen inzake de aanpak van stress en lichamelijke belasting. Het terrein van
de doelgroepen valt, zoals al eerder gezegd, buiten het SLB-instrument. Bij de
maatregelen worden enkele ook voor ons relevante mogelijkheden opgenomen:
taakroulatie, taakverbreding, vernieuwing van de functie-inhoud, aanpassing van de
takenpakketten, werkoverleg, taakverlichting, vervanging apparatuur/gereedschap of
machines en aanpassing van de werkplekken.
Een beperking in dit instrument is dat gevraagd wordt naar maatregelen voor de
aanpak van stress en lichamelijke belasting, wat het gevaar in zich draagt dat functie-
en werkplekonderzoek en aanpassingen, die niet (expliciet) dit doel hadden, niet
worden gemeld.
Onderscheid naar branche kan niet gemaakt worden bij de maatregelen, aangezien
de aantallen te gering worden om nog zinvolle uitspraken te doen.
De conclusie is dat op een beperkt aantal variabelen die indicatief zijn voor
beleidsmaatregelen periodiek informatie uit toepassing van bestaande instrumenten
zal komen en dat dus nog aanvullende bronnen gezocht of gecreëerd moeten worden.
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Voorlichting en onderricht
Informatie over de variabelen in dit onderdeel is niet beschikbaar.

Integratie in (her)ontwerp
Informatie over de variabelen in dit onderdeel is niet beschikbaar.

Tabe/2.2 De variabelen op niveau 2a.: Arbobeleid, aftapmogelijkheden

Arbeidsinhoud Ergonomie Doelgroepen

2a. Arbobeleid 2a. Arbobeleid 2a. Arbobeleid

Aandacht voor arbeidsinhoud Aandacht voor ergonomie in: Aandacht voor doelgroepen
in: . risico·inventarisatie en 0 in:
. risico- inventarisatie en evalu- 0 evaluatie . risico-inventarisatie en 0
atie . plan van aanpaktarbojaar- evaluatie
. plan van aanpaktarbojaarplan plan . plan van aanpakt

arbojaarplan

Bekendheid met de wet- en re- Bekendheid met de wet- en Bekendheid met de wet- en
gelgeving regelgeving regelgeving

Aanwezigheid van arbeids- in- + Aanwezigheid en gebruik + Aanwezigheid en gebruik +
houdelijke deskundigheid van ergonomische deskun- van deskundigheid m.b.1.

digheid doelgroepen

(Preventieve en curatieve) be- O (Preventieve en curatieve) 0 (Preventieve en curatieve) 0
leidsmaatregelen op het terrein beleidsmaatregelen op het beleidsmaatregelen op het
van arbeidsinhoud terrein van ergonomie terrein van doelgroepen

Regelend vermogen in de lijn Regelend vermogen in de Regelend vermogen in de -
lijn lijn

Voorlichting en onderricht op Voorlichting en onderricht op Voorlichting en onderricht
arbeidsinhoudelijke aspecten ergonomische aspecten gericht op doelgroepen

Medezeggenschap op het ter- Medezeggenschap op het - Medezeggenschap op het -
rein van arbeidsinhoud terrein van ergonomie terrein van doelgroepen

Integratie van arbeidsinhoud in - Integratie van ergonomische Rekening houden met doel-
(her)ontwerp van het arbeids- ontwerpeisen in (her)ontwerp groepen bij ontwerp van ar-
proces van functies en werkplekken beidsproces en werkplekken

en in het inkoopbeleid

Gebruikersparticipatie Gebruikersparticipatie Participatie van doelgroe- 0
pen

geen aftapmogelijkheden
+ wel aftapmogelijkheden
o beperkte aftapmogelijkheden

Regelend vermogen in de lijn, medezeggenschap en participatie
De Mon.SLB levert periodiek bruikbare informatie op. De vragen met betrekking
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tot dit onderwerp zijn echter vrij algemeen gesteld en niet erg uitgebreid. Er ontbreekt
bijvoorbeeld een vraag over bevoegdheden ten aanzien van functieveranderingen of
de aanschaf van materialen. Ook voor dit onderwerp geldt dat aanvullende informatie
georganiseerd moet worden.

2b Condities organisatie

Produktieorganisatie
De variabelen op dit niveau overlappen voor de terreinen arbeidsinhoud en ergonomie.
In de Mon.SLB wordt aandacht besteed aan de produktiestructuur. Gevraagd wordt
of het bedrijf een lijn-, een functionele of een stroomsgewijse structuur kent. Andere
mogelijke operationalisaties ontbreken. Ten aanzien van de gehanteerde opera-
tionalisatie worden op grond van de test van het instrument (Houtman et al., oktober
1994) vraagtekens geplaatst. In het navolgende (hoofdstuk 4) worden verbeterings-
voorstellen gepresenteerd.

Arbeidsorganisatie
Naar de aspecten van de arbeidsorganisatie wordt in de Mon.SLB alleen gevraagd
als beleidsmaatregel. Er wordt gevraagd of er in het kader van het arbobeleid
taakroulatie of taakverbreding is ingevoerd. Respondenten zullen dit alleen positief
invullen als het in het afgelopen jaar in het kader van een beleid is ingevoerd, en
niet als het al eerder bestond. Op dit terrein van de arbeidsorganisatie zijn dus
helemaal geen data ter beschikking. Aan de OSA-panelstudies is eenmalig een pendant
toegevoegd geweest, met vragen omtrent de afstemming tussen werkplekken en de
samenhang tussen functies, op grond waarvan de arbeidsorganisatie, maar ook de
produktieorganisatie afgeleid kunnen worden (zie Ten Have, 1993). Deze informatie
komt dus niet periodiek beschikbaar; wellicht bieden de vragen uit het pendant wel
goede operationalisaties.

Besturingsstructuur
Zowel in de Mon.SLB als in de OSA-panelstudies wordt aandacht besteed aan de
besturingsstructuur. In het eerste instrument wordt gevraagd naar het aantal
hiërarchische lagen. In de OSA-panelstudies wordt gevraagd naar het aantal
afdelingen, het aantal leidinggevenden en het aantal hiërarchische niveaus. Andere
mogelijke operationalisaties van besturingsstructuur ontbreken.
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Werkoverleg
Naar werkoverleg wordt alleen als beleidsmaatregel (invoering van werkoverleg)
gevraagd, in de Mon.SLB. In de toekomst zal in het DLO ook wel naar werkoverleg
gevraagd gaan worden. Data over de inhoud en de reikwijdte van werkoverleg in
relatie tot arbeidsinhoud en ergonomie ontbreken in de bestanden.

Taakgroepen
Naar de aanwezigheid van taakgroepen wordt in de Mon.SLB wel gevraagd, echter
de operationalisatie van 'taakgroepen' is zo ruim dat er een overrapportering van
het aantal taakgroepen lijkt plaats te vinden. Een voorstel voor de vervanging van
de vraag naar groepswerk door een betere operationalisatie in de Mon.SLB volgt
in hoofdstuk 4.
Geen van de instrumenten bevat vragen over de verdeling van doelgroepen over
afdelingen, functies en hiërarchische niveaus.
De conclusie is dat ten aanzien van condities op organisatie-niveau beperkte
aftapmogelijkheden bestaan, zodat nog aanvullende informatie-bronnen aangeboord
zullen moeten worden.

Tabe/2.3 De variabelen op niveau 2b.: Condities organisatie, aftapmogelijkheden

Arbeidsinhoud Ergonomie Doelgroepen

2b. Condities organisatie 2b. Condities organisatie 2b. Condities organisatie

Produktieorganisatie Produktieorganisatie 0 Produktieorganisatie 0
· lijn, functioneel of strooms- 0 · lijn, functioneel of . lijn, functioneel of stroomsge-
gewijs stroomsgewijs wijs

Arbeidsorganisatie Arbeidsorganisatie
· taakroulatie · taaksplitsing vs taakinte- O
· functionele scheiding, taak- 0 gratie
splitsing, functiedifterentiatie · vaste taak vs taakroula-

tie

Besturingsstructuur Besturingsstructuur Besturingsstructuur
· mate van (de)centralisatie 0 · mate van (de)centralisa- 0 . mate van (de)centralisatie en 0
en (de)concentratie van be- tie en (de)concentratie (de)concentratie van besturen-
sturende taken van besturende taken de taken

Werkoverleg 0 Werkoverleg 0 Werkoverleg 0

Taakgroepen 0 Verdeling van doelgroepen over
de verschillende afdelingen,
typen functies en hiërarchische
niveaus

geen aftapmogelijkheden
+ wel aftapmogelijkheden
o beperkte aftapmogelijkheden
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2c Condities werkplek

Voor de variabelen op het niveau van de werkplek moet onderscheid gemaakt worden
tussen de arbeidsinhoud, de ergonomie en de doelgroepen.

• Condities werkplek in verband met de arbeidsinhoud
Op dit terrein zijn enkele instrumenten en databestanden beschikbaar, die allen deels
overlappen en deels niet. Geen van de databestanden bevat al onze variabelen op
een systematische en volledige wijze. Alle in hoofdstuk 1 benoemde variabelen op
dit terrein (behalve de seksuele intimidatie) zitten wel in de NOVA-WEBA.Dit instru-
ment wordt niet periodiek toegepast en heeft tot op heden slechts een beperkte
hoeveelheid data opgeleverd.

Functiesamenstelling: volledigheid, moeilijkheidsgraad en cyclustijden
Volledigheid; in de Mon.SLB en in de PBGO zitten vragen over vakbekwaamheid.
In de Mon.SLB is een schaal 'vaardigheidsmogelijkheden' opgenomen, die deels
informatie biedt over aspecten van de functiesamenstelling, maar deels ook op het
niveau van de effecten zit. Een module volledigheid die de definitie hier dekt
ontbreekt in de beschikbare databestanden; de NOVA-WEB A biedt wel een passende
operationalisatie.
Moeilijkheidsgraad komt in geen van de periodiek toegepaste instrumenten aan de
orde. De NOVA-WEBA biedt wel een goede operationalisatie die evenwel nog aan
de nieuwe WEB A-handleiding (Vaas et al., 1995) moet worden aangepast. In de voor
de PBGO te ontwikkelen module psychosociale arbeidsbelasting komt mogelijk wel
een module moeilijkheid. Deze PBGO-module gaat ontwikkeld worden op basis van
de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA), waar een schaal
met betrekking tot geestelijke belasting en een schaal afwisseling van het werk in
zit. Het is nog onzeker of deze methode een periodieke, representatieve informatiebron

gaat worden.
Cyclustijden; de Mon.SLB bevat een vraag over repeterende arbeid, maar deze is
onvoldoende precies geformuleerd om een beeld te geven over het voorkomen van
kort-cyclische arbeid (zie bijlage 2). De EF-lijst de OSA-panelstudie bevatten een
vraag over dit onderwerp. Maar informatie over het percentage kort-cyclische arbeid
(1,5 minuut doorlooptijd) in een functie is tot op heden niet voorhanden. In de
toekomst zal de EF waarschijnlijk wel een tijdsdimensie in de vraag opnemen (30

sec., 60 sec. of 5 min.).
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Regelmogelijkheden: autonomie, contacten en organiserende taken
,Autonomie: Op het terrein van de autonomie wordt voldoende informatie gegenereerd.
In de Mon.SLB zitten vragen over autonomie in werkmethoden, werkvolgorde en
werktempo; dat geldt ook voor de EF-lijst. In de OSA-panelstudie wordt een vraag
gesteld naar autonomie. In het DLO zal in de toekomst ook een vraag over de
autonomie ten aanzien van de taakuitvoering worden opgenomen. Uit de niet
periodieke toegepaste instrumenten kunnen operationalisaties geput worden: in het
PBGO onderzoek zit in de basismodule een enkele vraag over autonomie in
werkwijze, maar in de te ontwikkelen module psychosociale arbeidsbelasting zullen
waarschijnlijk meer vragen over autonomie worden opgenomen. (De VBBA kent
een schaal zelfstandigheid in het werk). Ook de VOS-D heeft vragen over autonomie.
De NOVA-WEB A biedt operationalisaties.
Contacten: de Mon.SLB heeft een schaal' arbeidsverhoudingen/sociale steun' . Deze
schaal bevat ook vragen over de werksfeer. De EF-lijst bevat een vraag over steun
van collega' s en leiding. Dat zijn twee bronnen voor periodieke informatie. Voor
operationalisaties zijn er nog andere bronnen. De NOVA-WEBA bevat een schaal
'contactmogelijkheden' . DePBGO basismodule heeft enkele vragen over contacten;
de te ontwikkelen module zal hier waarschijnlijk meer aandacht aan besteden. De
VBBA heeft schalen over contactmogelijkheden, relatie met collega's en met leiding.
Deze lijst heeft als enige ook vragen over sociaal geïsoleerde werkplekken. De VAG
heeft enkele vragen over contacten.
Organiserende taken; vragen over organiserende taken zitten niet in de huidige
periodiek aftapbare bestanden. In de toekomst zal in het DLO wel twee vragen worden
opgenomen over werkoverleg. De NOVA-WEBA biedt operationalisaties voor
organiserende taken. Dat geldt ook voor de PBGO basislijst en de genoemde module
in ontwikkeling.
Samenvattend: op het gebied van autonomie is er voldoende informatie aftapbaar,
op het terrein van de contacten is er ook redelijk wat beschikbaar, maar op het terrein
van de organiserende taken slechts in beperkte mate.

Regelproblemen: kwantitatieve normen/werkdruk, opdrachtinformatie, agressie en
geweld, seksuele intimidatie en discriminatie
Kwantitatieve normen/werkdruk; vragen over werkdruk zitten in redelijk wat periodiek
informatie opleverende vragenlijsten: in de Mon.SLB, in de OSA-panel studies en
in de EF-lijst. Vele operationalisaties zijn voor handen in: de NOVA-WEB A, de
PBGO vragenlijst, de VBBA, in de VAG en in de VOS-Do
Opdrachtinformatie; een vraag over informatie over het bedrijf zit in de Mon.SLB.
Operationalisaties zijn voor handen in: de VOS-D en wellicht in de te ontwikkelen
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PBGO-module. In de VBBA zitten schalen over onduidelijkheid over de taak,
informatie en communicatie.
Agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie; er zijn momenteel geen
periodiek aftapbare bronnen voor deze variabelen. Wel zijn er verschillende
operationalisaties: in de PBGO-vragenlijst zit een vraag over agressie (in de VBBA-
schaal ook over emotionele belasting). Seksuele intimidatie is nergens meegenomen.
De NOV A-WEB A bevat een operationalisatie van discriminatie. In de toekomst zal
in het DLO een vraag worden opgenomen over discriminatie naar sekse, huidskleur
en dergelijke.
Kortom: Voor werkdruk bestaan redelijk veel aftapbare bronnen. De overige
regelproblemen zijn in de bestaande bestanden onderbelicht.

• Condities werkplek in verband met de ergonomie
Op dit terrein zijn er vele instrumenten en databestanden beschikbaar, die echter geen
van allen alle variabelen uit onze lijst op een systematische en volledige wijze
bevatten. De meeste vragenlijsten focussen op de lichamelijk belastende bewegingen
en houdingen en niet op het ontwerp en de instelbaarheid van de werkplek. De
NOVEC biedt hier wel enkele operationalisaties, maar dit instrument is in de praktijk
nog niet toegepast en heeft dus geen databestand geleverd.

Functiesamenstelling. mate van afwisseling, mate waarin eenzijdig belastende
bewegingen zijn vereist
Afwisseling/eenzijdige belasting; informatie met betrekking tot de mate van
afwisseling (eentonig werk) en de mate waarin eenzijdig belastende bewegingen
vereist zijn, wordt in, diverse databestanden geleverd: de Mon.SLB, de OSA-
panelstudies en het DLO. Ook operationalisaties zijn beschikbaar in: een speciale
PBGO-module op het terrein van de fysieke belasting. In het DLO zal in de toekomst
ook een vraag worden opgenomen of men op ieder moment het werk kan on-
derbreken.

Regelmogelijkheden: instelbaarheid/aanpasbaarheid, autonomie, ondersteuningsmoge-
lijkheden, variatiemogelijkheden in materialen
Vragen naar regelmogelijkheden op ergonomisch gebied zijn in de verschillende
databestanden onderbelicht. Zoals bij condities arbeidsinhoud al gezegd zijn er wel
voldoende aftapmogelijkheden voor autonomie (waaronder autonomie ten aanzien
tempo en pauzes) en voor ondersteuningsmogelijkheden. Er zijn momenteel geen
aftapmogelijkheden voor de instelbaarheid en aanpasbaarheid van de werkplek(inrich-
ting), de machines, de bedieningsmiddelen. In de toekomst zal in het DLO een vraag
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I'

worden opgenomen over regelmogelijkheden ten aanzien van het werkklimaat. In
,de EF-lijst zal waarschijnlijk eveneens een vraag worden opgenomen over regelmoge-
lijkheden van werkklimaat en werkplek. Niet systematisch en periodiek wordt geïn-
ventariseerd of werkplekken aan de normen voldoen. Verder wordt er geen informatie
verzameld over de variatiemogelijkheden in verpakking van materialen.

Regelproblemen: kwantitatieve normen, informatiepresentatie
Kwantitatieve normen; zoals bij arbeidsinhoud al gezegd werd, er wordt redelijk veel
informatie verzameld over werkdruk als gevolg van te hoge normen, hoewel dit niet
in verband wordt gebracht met de ergonomie.
Informatiepresentatie; vragen over de informatiepresentatie ontbreken evenals vragen
over gerichte informatie en instructie.

• Condities werkplek in verband met de doelgroepen
In de meeste databestanden die gebaseerd zijn op werknemersvragenlijsten wordt
geïnformeerd naar de sekse en de leeftijd van de respondenten. Dit biedt dus de
mogelijkheid om de condities naar doelgroep uit te splitsen. Voor de buitenlandse
werknemers ligt dit wat moeilijker. Alleen de Mon.SLB, de OSA-panelstudies en
het DLO vragen naar nationaliteit. In de NOVA-WEBA is ook een variabele
nationaliteit opgenomen. ,
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Figuur 2.4 De variabelen op niveau 2c.: Condities werkplek, aftapmogelijkheden

Arbeidsinhoud Ergonomie Doelgroepen

2c. Condities werk~lek 2c. Condities werkplek 2c. Condities werk~lek

Functiesamenstelling Functiesamenstelling Aanpasbaarheid van werk· .
· volledigheid · · mate van afwisseling + plekinrichting, machines,'
· moeilijkheidsgraad · · mate waarin eenzijdig beo · gereedschap en appara-
· cyclustijden + lastende bewegingen/menta· tuur aan doelgroepen

Ie processen, zijn vereist
Aanpasbaarheid van tune- 0

Regelmogelijkheden Regelmogelijkheden/regel· tie·inhoud van doelgroe·
· autonomie (werktempo, werk· + problemen pen
plek en werkvolgorde) · overeenstemming met nor-
· contacten + men/ instelbaarheid of aan- Aanpasbaarheid van pro-
· organiserende taken 0 pasbaarheid van de werk· duktie·normen aan doel-

plek(inrichting) groepen
Regelproblemen · overeenstemming met nor- ·
· kwantitatieve normen/risico + men/instelbaarheid of aan- Gerichte informatie en in· .
werkdruk pasbaarheid van machines, structie
· opdrachtinformatie voorziening · apparatuur, hulp· en bedie·
· agressie en geweld · ningsmiddelen en gereed· Verdeling van doelgroepen 0
· seksuele intimidatie schap over functies en werkplek·
· discriminatie · autonomie in tempo, ma- + ken
· omgaan met menselijk/dierlijk · thode en volgorde
leed · ondersleuningsmogelijkhe· 0

den
· variatiemogelijkheden in ·
grootte en verpakking van
materialen
· problemen met de kwaliteit ·
of kwantiteit van de informa·
tie·(presentatie)
· problemen kwantitatieve +
produktienormen

Gerichte informatie en in·
structie

geen aftapmogelijkheden
+ wel aftapmogelijkheden
o beperkte aftapmogelijkheden

2.2.3 Niveau 3: Effecten

3a Effecten op individueel niveau

Kwalificatie-ontwikkeling (als effect van de arbeidsinhoud)
Aan de mogelijkheden voor het ontwikkelen van kwalificaties door de taakinhoud
(onderbenutting als gevolg van functie-uitholling en gebrek aan regeltaken) wordt
in enkele vragenlijsten aandacht· besteed. Aftapbare informatie op dit punt bieden:



26
de Mon.SLB en het DLO. De PBGO vragenlijst, de VBBA en de NOVA-WEB A
bevatten vragen hiernaar. De OSA-panelstudies en de NOVA-WEBA vragen ook
nog naar de toepasbaarheid van de kennis en vaardigheden in de toekomst binnen
of buiten het bedrijf, wat een indicatie kan zijn voor bedrijfsspeficieke versus all-
roundkennis.
Voor ons monitorinstrument volstaat bovengenoemde informatie, aftappen is mogelijk.

Belastende houdingen, bewegingen enJof krachtsinspanning (als effect van de
ergonomie)
Over de hinder die men ondervindt van belastende houdingen biedt de Mon.SLB
voldoende aftapbare informatie.

Motivatie en satisfactie (als effect van arbeidsinhoud en ergonomie)
Motivatie en satisfactie algemeen; algemene vragen ten aanzien van de betrokkenheid
bij het werk en de tevredenheid met het werk worden in verschillende instrumenten
gesteld. Aftapbaar zijn
de OSA-panelstudies en het DLO. Operationalisaties bieden: de VOS-D, de VAG,
de PBGO-vragenlijst en de BASAM.
Satisfactie ten aanzien van de arbeidsinhoud; geen van de periodieke bronnen levert
ten aanzien van deze variabele informatie. In de PBGO vragenlijst, de VAG en de
BASAM zijn wel vragen hierover opgenomen.
Satisfactie ten aanzien van de regelmogelijkheden en regelproblemen; ook hiervoor
zijn geen periodiek aftapbare bronnen. In de toekomst wordt in het DLO een vraag
opgenomen over de tevredenheid met het werkoverleg en in de VAG en de NOVA-
WEBA wordt gevraagd naar hinder van collega' s, maar deze vragen liggen allen op
de grens met de condities. Satisfactie met de ergonomische regelmogelijkheden ont-
breekt in alle bestaande instrumenten. Satisfactie met betrekking tot de informa-
tiepresentatie ontbreekt eveneens. Satisfactie met werkplekinrichting, middelen en
gereedschappen wordt ook nergens bevraagd.
Satisfactie met de sociale werkomgeving; er zijn geen aftapbare databestanden, maar
in de VAG en de NOVA-WEBA wordt gevraagd naar tevredenheid met werksfeer
en leiding.
Samenvattend, er zijn geen periodiek aftapbare representatieve bronnen voor motivatie
en satisfactie. De BASAM bevat modules met betrekking tot de houding ten opzichte
van het werk, de directe collega's, chef en de organisatie; het bestand dat van dit
instrument bestaat biedt de mogelijkheid informatie af te tappen voor bijvoorbeeld
de non-profit sector.
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Lichamelijke en geestelijke klachten, ziekte en arbeidsongeschiktheid (als effect van
arbeidsinhoud en ergonomie)
Op dit terrein worden veel data verzameld, waar we onze informatie van kunnen
aftappen. De data bieden informatie over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
(CBS-maandberichten gezondheidsstatistiek, Mon.SLB, DLO) en over allerlei fysieke
en psychosomatische klachten (Mon.SLB, DLO).

Spreiding van effecten over doelgroepen
De periodiek aftapbare databestanden: Mon.SLB-werknemers vragenlijst, de OSA-
panelstudies en het DLO bieden de mogelijkheid om de effecten uit te splitsen naar
leeftijd en sekse en nationaliteit. Voor deze variabele is de informatie aftapbaar.

3b Effecten op organisatieniveau

Uitval, uitstroom en instroom
Informatie over uitval, uitstroom en instroom kan van bestaande databronnen afgetapt
worden. De Mon.SLB levert informatie over verzuim, verloop, WAO-intrede en over
moeilijk vervulbare vacatures. De OSA-panelstudies leveren informatie over uitstroom
(breder dan genoemde monitor), instroom en moeilijk vervulbare vacatures.

Produktiviteit, flexibiliteit en innovativiteit
Over produktiviteit en bedrijfsrendement bieden de Mon. SLB en de OSA-panelstudie
enige informatie. Bij de Mon.SLB wordt dat direct in verband gebracht met
beleidsmaatregelen op het terrein van de kwaliteit van de arbeid. De variabelen
innovativiteit en flexibiliteit zijn niet af te tappen uit de onderzochte instrumenten.
Evenmin zijn operationalisaties beschikbaar.
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Figuur 2.5 De variabelen op niveau 3: Effecten, aftapmogelijkheden

Arbeidsinhoud Ergonomie Doelgroepen

3a. Effecten o~ individueel nl- 3a. Effecten o~ individueel 3a. Effecten o~ individueel ni-
veau niveau veau

Kwalificatie- ontwikkeling + Belastende houdingen, be- + Spreiding van effecten over +
Specialisatie/allroundkennis weging en/of krachtsinspan- doelgroepen

ning · vrouwen
· allochtonen

Motivatie - Motivatie · ouderen (55+)
Belangstelling Belangstelling · jeugdigen (16/17 jaar)
Satisfactie Satisfactie

Lichamelijke en geestelijke Lichamelijke en geestelijke
klachten klachten
Ziekte en arbeids-ongeschikt- + Ziekte en arbeids-ongeschikt- +
heid heid

3b. Effecten o~ organisatie ni- 3b. Effecten o~ organisatie ni-
~ ~

Uitval, uitstroom en instroom + Uitval, uitstroom en instroom +

Produktiviteit, flexibiliteit, Produktiviteit, flexibiliteit,
innovativiteit innovativiteit

geen aftapmogelijkheden
+ wel aftapmogelijkheden
o beperkte aftapmogelijkheden

2.3 Conclusies over aftapmogelijkheden

Aftapbaar is de informatie ten aanzien van de volgende variabelen.

Voor de variabelen op niveau 1. 'intermediairen' bestaande uit Arbo-opleidingen
en Arbodiensten, zijn er in het geheel geen aftapmogelijkheden.

Op niveau 2. 'organisatie' werden onderscheiden 2a. 'arbobeleid', 2b 'condities
organisatie' en 2c. 'condities werkplek'.
Van arbobeleid (2a) is de informatie voor slechts één variabele bevredigend af te
tappen; dat is:
• aanwezigheid van arbeidsinhoudelijke en ergonomische deskundigheid.
Voor enkele andere variabelen geldt dat slechts ten dele of niet helemaal bevredigend
voor onze monitorbehoefte; dat zijn:
• aandacht voor arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen in de risicoinventarisatie

en -evaluatie,
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• genomen beleidsmaatregelen op de drie terreinen,
• verdeling van enkele van de doelgroepen over afdelingen, functies en hiërarchische

niveaus.
De informatie over de overige variabelen is niet aftapbaar.

Van de organisatorische condities (2b) zijn alle variabelen (die voor de drie
onderdelen; arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen nagenoeg gelijk zijn) aftapbaar;
maar deze aftapmoglijkheden zijn voor verbetering vatbaar.
De condities op de werkplek (2c) zijn gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet en voor een
derde deel beperkt aftapbaar.
Goede mogelijkheden zijn er voor:
• cyc1ustijden, autonomie, contacten en werkdruk;
• afwisseling in de functie en problemen met de kwantitatieve produktienormen

(verg. werkdruk).
Voor de volgende variabelen zijn er beperkte aftapmogelijkheden:
• organiserende taken in de functie;
• aanpasbaarheid van arbeidsinhoud en de verdeling van doelgroepen over functies

en werkplekken.
De informatie over de resterende variabelen is niet aftapbaar.

Niveau 3 'effecten' werd verdeeld in 3a 'effecten op individueel niveau' en 3b.
'effecten op organisatieniveau'.
Goed aftapbaar van de effecten op individueel niveau (3a) zijn de variabelen:
• kwalificatieontwikkeling;
• lichamelijke en geestelijke klachten en ziekte en arbeidsongeschiktheid;
• hinder van belastende houdingen, bewegingen enJof krachtsinspanning;
• de spreiding van effecten over doelgroepen.
Goed aftapbaar van de effecten op organisatieniveau (3b) zijn:
• uitval, uitstroom en instroom.
De losse bijlage bij dit rapport bevat het volledige overzicht van variabelen met een
indicatie van de aftapbaarheid.
De informatie over de resterende variabelen is niet aftapbaar. In het volgende
hoofdstuk wordt uiteengezet wat de mogelijkheden zijn voor monitoring van de
resterende, deels of niet aftapbare variabalen.
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3. Monitoring niet aftap bare variabelen

Inleiding

In hoofdstuk twee is uiteengezet voor welke van de in hoofdstuk ·1 benoemde
variabelen uit periodiek toegepaste representatieve instrumenten informatie beschikbaar
komt, de zogenoemde aftapmogelijkheden. In dit hoofdstuk wordt besproken of en-
zo ja op welke wijze voor de overige variabelen informatiebronnen aangeboord of
gecreëerd kunnen worden. Dat betreft de volgende variabelen.

Op niveau 1. 'intermediairen':
• aandacht voor arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen in Arbo-opleidingen (la);
• alle variabelen betrekking hebbend op Arbodiensten (lb).

Op niveau 2. 'organisatie' werden onderscheiden 2a 'arbobeleid', 2b 'condities
organisatie' en 2c 'condities werkplek'. Van arbobeleid (2a) is de informatie over
de volgende variabelen slechts ten dele (resp. niet helemaal bevredigend voor onze
monitorbehoefte ) of niet aftapbaar:
• aandacht voor arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen in de risicoinventarisatie

en -evaluatie en Arbojaarplan;
• bekendheid met wet- en regelgeving;
• genomen beleidsmaatregelen op de drie terreinen;
• regelend vermogen in de lijn, medezeggenschap en participatie;
• voorlichting en onderricht op arbeidsinhoudelijke/ergonomische/doelgroep-

specifieke aspecten;
• integratie van arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepenbeleid in het

ontwerpproces.
Van alle variabelen 'condities organisatie' (2b) werd in het voorgaande hoofdstuk
geconcludeerd dat de aftapbare informatiebronnen voor verbetering vatbaar zijn.
Van de variabelen 'condities werkplek' (2c) is de informatie over de volgende
variabelen niet of onvolledig aftapbaar gebleken:
• functiesamenstelling: volledigheid en moeilijkheidsgraad, mate waarin eenzijdig

belastende bewegingen of mentale processen zijn vereist;
• regelmogelijkheden: organiserende taken, alle regelmogelijkheden voor

ergonomische condities en in verband met specifieke eigenschappen van
doelgroepen;
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• regelproblemen: kwaliteit informatie(presentatie), agressie en geweld, seksuele
intimidatie, discriminatie, omgaan met menselijk/dierlijk leed;

• gerichte informatie en instructie;
• verdeling van doelgroepen over functies en werkplekken.

Niveau 3. 'effecten' werd verdeeld in 3a 'effecten op individueel niveau' en 3b.
'effecten op organisatieniveau'. Wat de effecten op individueel niveau (3a) betreft
is niet aftap baar gebleken de informatie over:
• motivatie, belangstelling en satisfactie (als effect van arbeidsinhoud en ergonomie).
Van de effecten op organisatieniveau (3b) bleek niet aftapbaar de info~atie over:
• produktiviteit, flexibiliteit en innovativiteit.

Per onderdeel wordt in het onderstaande verkend welke aanvullende informatie
wenselijk zou zijn voor de waarneming van effecten van het beleid gericht op
arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen en van ontwikkelingen die tot bijstelling
van beleid moeten leiden (zie de definitie van 'monitoring', in de inleiding). Ook
wordt een besluit genomen over de prioriteiten hierin, op grond waarvan voor enkele
(groepen) variabelen voorstellen voor monitoring zijn uitgewerkt in de hoofdtukken
4 tot en met 6.

3.1 Niveau 1:- Intermediairen

1a Arbo-opleidingen

Het periodiek informatie verzamelen over de mate waarin in arbo-opleidingen
aandacht aan arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen wordt besteed, lijkt vrij
eenvoudig te kunnen worden uitgevoerd. Van alle relevante opleidingen kan eens
in de 2 of 4 jaar een curriculum opgevraagd worden. Steekproefsgewijze kan worden
onderzocht wat de inhoud is van de daarin vermelde relevante onderdelen.
Het ontwikkelen van een nieuwe module voor monitoring van deze variabele is
daarom niet nodig, hiervoor is slechts een beleidsbesluit nodig.

1b Arbodiensten

Het monitoren van de variabelen met betrekking tot Arbodiensten zou voorzien in
een DGA-brede informatiebehoefte. Een goede mogelijkheid is informatie te
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.verzamelen bij de certificering van Arbodiensten. Er zou een programma ontwikkeld
moeten worden waarmee de door de Arbodiensten ten behoeve van certificering
verstrekte informatie wordt geordend. Dat zou het periodiek aftappen op de genoemde
variabelen mogelijk maken.
In het kader van deze monitor-studie worden hierover verder geen voorstellen
ontwikkeld omdat dit een breder beleidsgebied dan alleen arbeidsinhoud en ergonomie
betreft.

3.2 Niveau 2: Organisatie

2a Arbobeleid

Aandacht voor arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen in RI/E en arbojaarplan
I-SZW (de Arbeidsinspectie) zal in de toekomst vele verslagen van de risico-
inventarisaties en arbojaarplannen opvragen. Daar ligt de bron voor het verzamelen
van informatie omtrent arbobeleid in organisaties. Het lijkt van belang dat er een
instrument wordt ontwikkeld waarmee I-SZW al deze verslagen geautomatiseerd kan
inventariseren en beoordelen. Daarmee komt de informatie tevens beschikbaar voor
beleids- en onderzoeksdoeleinden.
De ontwikkeling van een dergelijk instrument ligt buiten het bereik van dit project.

Bekendheid met de wet- en regelgeving
Onderzoek naar de bekendheid met wet- en regelgeving wordt thans uitgevoerd in
het meerjaren-onderzoeksprogramma van DGA (Implementatie wetgeving en beleid
welzijn bij de arbeid, Goudswaard, 1994). Het betreft een eenmalige peiling van de
bekendheid met de wet- en regelgeving, waarvan overwogen zou kunnen worden
deze periodiek te herhalen.

Beleidsmaatregelen
De informatie die uit de Mon.SLB komt, betreft beleidsmaatregelen die specifiek
op de aanpak van stress en lichamelijke belasting gericht zijn. Nog niet is voorzien
in een bron van informatie voor:
• beleid gericht op verbeteringen in de condities op organisatieniveau (veranderingen

in de produktie structuur, aanpassingen in de arbeidsorganisatie en de
besturingsstructuur) ;

• verbeteringen in de regelmogelijkheden (meer autonomie, betere contactenlonder-
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steuningsmogelijkheden, meer organiserende taken en betere ins telbaarheid van
de werkplek), of vermindering van de regelproblemen (aanpassing van de normen,
betere informatievoorziening);

• verbetering van arbeidsinhoud en ergonomie ten behoeve van specifieke
doelgroepen;

• voorlichting en onderricht over werkplekinrichting en gezonde werkhouding;
• specifieke voorlichting en onderricht over risico' s in arbeidsinhoud en ergonomie

voor doelgroepen (bijv. over tillen door zwangere vrouwen);
• de instelling van een vertrouwenspersoon en de aanwezigheid van

klachtenprocedures.
Voor het beleid zijn deze gegevens van zo groot belang dat het wenselijk is een
periodieke informatiebron daarover te creëren. De genoemde onderwerpen zijn nauw
verwant aan de vraagstelling die aan de orde komt in het eerder genoemde project
'Implementatie wetgeving en beleid welzijn bij de arbeid'. Een deel van de vragen
zal middels dat project (eenmalig) beantwoord kunnen worden. Afhankelijk van de
uitkomsten hiervan kan bezien worden of een periodieke herhaling gewenst en
mogelijk is.

Integratie in (her)ontwerp
Dit onderwerp is zo specifiek van belang voor de bron-aanpak van arbeidsinhoud
en ergonomie dat het hebben van een periodieke bron van informatie daarover voor
het beleid zeer wenselijk is. In dit project wordt daarvoor een module voor een
monitor-instrument uitgewerkt (hoofdstuk 5).

Regelend vermogen in de lijn, medezeggenschap en participatie
Deze variabelen worden geïntegreerd in de module voor monitoring 'Integratie in
(her)ontwerp' die in hoofdstuk 5 wordt ontwikkeld.

2b Condities organisatie

De operationalisaties die aangetroffen zijn in andere instrumenten hebben allen
beperkingen. De Mon.SLB bevat een aantal items die nauw aansluiten bij wat voor
de monitoring arbeidsdeling en arbeidsparticipatie wordt gewenst. Informatie over
de produktiestructuur en de aanwezigheid van groepswerk komt uit dit instrument.
Maar de operationalisatie van het begrip groepswerk is nog onvoldoende en laat een
overrepresentatie toe. Beter zou het zijn om dit begrip nog verder te specificeren en
in meer dan één vraag onder te brengen. De evaluatie van het Mon.SLB-instrument
(Houtman et al., 94) heeft bovendien aangetoond dat deze items voor verbetering
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vatbaar zijn. Informatie over de arbeidsorganisatie en het werkoverleg ontbreekt totaal.
Informatie over de besturingsstructuur is slechts heel summier aanwezig. In de
Mon.SLB wordt gevraagd naar het aantal hiërarchische lagen. Deze variabele zou
eigenlijk nog afgezet moeten worden tegen de bedrijfsgrootte.
In hoofdstuk 4 wordt een voorstel uitgewerkt voor een amendering van de vragen
naar condities in de organisatie uit de Mon.SLB dat het mogelijk moet maken in
de toekomst ook op dit terrein van die monitoring informatie af te tappen.

2c Condities werkplek

Informatie over de functies amen stelling en moeilijkheidsgraad is niet volledig uit
. bestaande instrumenten af te tappen. Van de regelmogelijkheden blijven organiserende
taken onderbelicht. Met betrekking tot regelproblemen, met uitzondering van werkdruk
en discriminatie, is geen informatie af te tappen. Voor wat betreft de ergonomische
condities ontbreken vooral de regelmogelijkheden (bijv. instelbaarheid en
aanpasbaarheid van de werkplekinrichting, de machines, de bedieningsmiddelen) en
regelproblemen. Ook voor doelgroepenbeleid is te weinig informatie te verkrijgen
uit bestaande monitor-instrumenten.
Aftappen levert over werkplekcondities niet alle informatie op die voor monitoring
ten behoeve van beleid op de terreinen arbeidsdeling en participatie wenselijk werd
geacht. Een bezwaar is ook dat de informatie uit verschillende bestanden niet goed
met elkaar in verband gebracht kan worden.
Daarom wordt in hoofdstuk 6 van dit rapport een uitgebreide module voor monitoring
werkplekcondities gepresenteerd. Daarin zitten ook items die in het voorgaande
hoofdstuk goed aftapbaarbleken; de reden is dat als men dergelijke vragen meeneemt
in een nieuw instrument, het beter mogelijk is informatie met elkaar in verband te
brengen. Bij de ontwikkeling van een complete module is de praktische haalbaarheid
ervan niet in ogenschouw genomen. Omdat in de loop van het project bleek dat geen
nieuw instrument kan worden ontwikkeld dat qua vorm lijkt op de Mon.SLB, is aan
het eind van hoofdstuk 6 aangegeven welke informatie minimaal in aanvulling op
Mon.SLB zou moeten worden verzameld.
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3.3 Niveau 3: Effecten .

3a Effecten op individueel niveau

Motivatie en satisfactie (als effect van arbeidsinhoud en ergonomie)
Voor deze variabele wordt geen nieuw instrument ontwikkeld; de effectenkant heeft
niet de hoogste prioriteit. Wellicht is het mogelijk om in de Mon.SLB enkele vragen
over dit onderwerp op te nemen. Technisch gesproken zou dat geen grote ingreep
in dat instrument zijn; operationalisaties zijn voldoende voorhanden in de BASAM,
de VOS-D en de PAGO-modules. In het kader van dit monitorproject Arbeidsdeling
en arbeidsparticipatie worden daarover verder geen voorstellen ontwikkeld.

3b Effecten op organisatieniveau

Produktiviteit, flexibiliteit en innovativiteit
Over produktiviteit en bedrijfsrendement bieden de Mon.SLB en de OSA-panelstudie
enige informatie. Bij de Mon.SLB wordt dat direct in verband gebracht met
beleidsmaatregelen op het terrein van stress en lichamelijke belasting. De variabelen
innovativiteit en flexibiliteit zijn niet af te tappen uit de onderzochte instrumenten.
Ten behoeve van een onderzoek naar Nieuwe produktie vormen en kwaliteit van de
arbeid (Vaas et al., 1994) dat in het kader van het meerjaren-onderzoeksprogramma
wordt uitgevoerd zullen operationalisaties van deze variabelen ontwikkeld worden.
Het ligt voor de hand gericht te zoeken naar aftapmogelijkheden dan wel een besluit
te nemen over de ontwikkeling van nieuwe vormen van monitoring nadat die
operationalisaties ontwikkeld zijn.

3.4 Conclusies

In dit hoofdstuk is verslag gedaan van het onderzoek naar de mogelijkheden en
wenselijkheid om voor de niet of slechts beperkt aftapbare variabelen andere

informatiebronnen te vinden of te creëren.
Voor het niveau 1. Intermediairen werd geconcludeerd dat het vrij eenvoudig is
periodiek informatie te winnen over arbo-opleidingen en over arbodiensten. Van de
relevante opleidingen kunnen periodiek curricula worden opgevraagd; voor de
arbodiensten is de bron van informatie de certifieerende instelling. Het werd niet
nodig geacht hiervoor in het kader van dit project een instrument te ontwikkelen.
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.Voor het niveau 2. Organisatie, Arbobeleid (2a) werd het volgende vastgesteld.
De mate waarin aandacht wordt besteed aan arbeidsinhoud en ergonomie in 'risico-
inventarisatie en evaluatie en in arbojaarplan' zou kunnen worden vastgesteld door
alle door de I-SZW opgevraagde RIIE-verslagen en jaarplannen systematisch te
bewerken. Dit is een algemeen voorstel waaraan in het kader van dit project geen
uitvoering wordt gegeven. Voor de variabelen 'bekendheid met wet- en regelgeving'
en 'beleidsmaatregelen' werd verwezen naar het weliswaar (nog) niet periodieke
onderzoek 'Implementatie wetgeving en beleid welzijn bij de arbeid' dat in 1995
wordt uitgevoerd. De variabelen 'regelend vermogen in de lijn', 'voorlichting en
onderricht', 'medezeggenschap', 'integratie in het ontwerpproces' en
'gebruikersparticipatie' werden in het bijzonder van belang voor het onderhavige
beleidsgebied geacht; daarom zal in hoofdstuk 5 een module daarover worden
gepresenteerd en zal de praktische mogelijkheid van monitoring daarmee worden
onderzocht.
Voor het niveau 2. Organisatie, condities organisatie (2b) werd het volgende
vastgesteld. Alle daaronder genoemde variabelen zijn slechts beperkt aftapbaar. Deze
variabelen zijn bij uitstek van belang voor het beleid op de terreinen arbeidsinhoud
en ergonomie, reden waarom het wenselijk is de gevonden beperkingen op te heffen.
Voor dat doel zal in hoofdstuk 4 een module worden ontwikkeld en daar zal ook
de praktische realiseerbaarheid van monitoring met dat instrument worden besproken.
Van de variabelen onder niveau 2. Organisatie, condities werkplek (2c) zijn er een
paar wel, de meeste niet en een enkele beperkt aftapbaar. Daarom en omdat juist
enkele voor het beleid op het gebied van arbeidsinhoud en ergonomie belangrijke
variabelen niet aftapbaar bleken, wordt in hoofdstuk 6 een module voor deze
variabelen gepresenteerd en daar wordt ook de praktische realiseerbaarheid van
monitoring met dat instrument onderzocht.
Van de variabelen onder niveau 3. Effecten zijn de belangrijkste wel af te tappen.
Voor de variabele 'produktiviteit, flexibiliteit en innovativiteit' geldt dat niet; daarvoor
kon toch niet in het kader van dit project een instrument ontwikkeld worden omdat
zelfs nog geen goede operationalisaties beschikbaar zijn.
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4. Organisatorische condities

4.1 Inleiding

Zoals uit eerdere hoofdstukken bleek, biedt het monitorinstrument Stress en
Lichamelijke belasting (Mon.SLB) aftapmogelijkheden op het terrein van de
organisatorische condities. In de werkgeversvragenlijst van de Mon.SLB zijn vragen
opgenomen over de produktiestructuur, groepen en de besturingsstructuur (vragen
39 tlm 41). Uit het evaluatie-onderzoek van de Mon.SLB dat door TNO-PG is
uitgevoerd (Houtman e.a., 1994) blijkt dat deze drie vragen voldoende differentiatie
laten zien. De verschillen die gevonden worden tussen sectoren sluiten aan bij de
verwachtingen die er bestaan over die sectoren. In die zin lijken de vragen geldigheid
te bezitten. Maar in de operationalisaties van de organisatiestructuur kan wel één
en ander verbeteren, om tot een betere ondersteuning van het onderzoeksmodel te
komen.
Bovendien blijkt uit het onderzoek naar de aftapmogelijkheden dat in het kader van
deze studie is gedaan, dat deze vragen niet alle variabelen op het terrein van de
organisatiestructuur dekken.
Daarom worden in dit hoofdstuk twee verbeteringsvoorstellen gedaan: een minimale
en een meer structurele optie. De voorstellen zijn alleen gericht op de Monitor 'Stress
en lichamelijke belasting', omdat aanpassing en uitbreiding van de OSA-lijsten en
CBS-lijsten (de voor de hand liggende alternatieven) om praktische redenen niet
mogelijk bleken.
Het minimale voorstel behelst een verbetering van de vragen in de Mon.SLB over
organisatorische condities en een aanvulling met twee vragen. De meer structurele
optie is iets ingrijpender, maar heeft het voordeel dat er een model aan ten grondslag
ligt. Door het combineren van de verschillende variabelen uit het model kan één
indicator worden verkregen voor een organisatieconcept dat (al dan niet) goede
perspectieven biedt voor kwaliteit van de arbeid; we spreken dan van de toepassing

van een 'nieuw produktieconcept' .
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4.2 Minimale aanpassing van de Monitor Stress en Lichamelijke
Belasting

4.2.1 Produktiestructuur

In de vragenlijst is produktiestructuur geoperationaliseerd in een vraag over de vorm
van de organisatie. Deze vraag lijkt voldoende spreiding op te leveren, maar het
voorbeeld dat erbij gegeven wordt, is niet precies genoeg en kan gemakkelijk tot
fouten leiden: Het onderscheid tussen
stroomsgewijs en lijngericht - typeringen van de vorm van de organisatie waarnaar
gevraagd wordt - is niet duidelijk. Het is dus onduidelijk of bedrijven met
verschillende lijngerichte afdelingen nu 'stroom' dan wel 'lijngericht' hebben

ingevuld.

Verbeteringsvoorstel 4.1,'
Aan de vraag over de vorm van de produktiestructuur (vraag 40) uit de Mon.SLB
een reeks van figuren toevoegen. Deze moeten aan de respondenten worden
voorgelegd zodat die zich één en hetzelfde beeld van de verschillende structuren
kunnen vormen.

Behalve deze verbetering van een bestaande vraag, wordt voorgesteld een vraag toe
te voegen over de integratie van staftaken in het uitvoerende werk; dit is namelijk
een ander belangrijk kenmerk van de produktiestructuur. Daarvoor kan nog één vraag
over de relatieve omvang van de indirecte of stafdiensten aan de huidige vragenlijst
toegevoegd worden. Een hoog percentage wijst op een zwakke integratie van staftaken

* In de Mon.SLB wordt in vraag 40 gevraagd aan te geven met welke produktie- of dienstenstructuur
het bedrijf of de instelling het beste overeen komt. Als voorbeeld wordt een beschrijving gegeven
van een lijnstructuur, een machinegerichte of een functionele structuur en een stroomsgewijze of
produktiegerichte structuur:
"- lijnstructuur: in deze structuur lopen verschillende produkten of diensten over één lijn c.q. band
met achter elkaar opgestelde (eventueel omstelbare) machines of worden produkten of diensten door
een lijn van functionarissen of specialisten afgehandeld.
- machinegerichte of functionele structuur: in deze structuur worden machines van hetzelfde type
bij elkaar gegroepeerd of worden specialisten of functionarissen uit een zelfde werkgebied in een
afzonderlijke afdeling samengebracht. De produkten of diensten worden in verschillende volgordes
tussen deze machines of deze specialistengroepenlafdelingen afgehandeld.
- siroomsgewijze of produktiegerichte structuur: in deze structuur zijn alle machines, specialisten of
functionarissen die horen bij de afronding van een (afgebakend deel van een) produkt of klantengroep
bij elkaar gegroepeerd."
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in het uitvoerende werk, een laag percentage op een hogere integratie. Deze variabele
kan zonodig tot een bivariate variabele gereduceerd worden door de percentages terug
te brengen tot een tweedeling, uitgaande van de modus of het gemiddelde.

Verbeteringsvoorstel 4.2:
De volgende vraag toevoegen aan de Mon.SLB:
Hoe groot is het percentage indirecte medewerkers (dat zijn medewerkers in
ondersteunende en stafdiensten in het bedrijf, niet de leidinggevenden)?

4.2.2 Groepswerk

Voor de variabele groepswerk kan de vraag over groepen uit de Mon.SLB behouden
blijven. Wel dient de vraag van de huidige lijst preciezer gemaakt te worden door
te verwijzen naar een definitie." Daarvoor komt het meest in aanmerking de definitie
van 'zelfs turende teams' van Van
Amelsvoort en Scholtes (1993).

Verbeteringsvoorstel 4.3:
Aan de vraag over groepswerk (vraag 39) van de Mon.SLB toevoegen de volgende
definitie van groeps- of teamwerk:
"Een vaste groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het
totale proces waarin produkten of diensten tot stand komen, die aan een interne of
externe klant geleverd worden. Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost
dagelijkse problemen op en verbetert processen en werkmethoden, zonder daarbij
voortdurend een beroep te doen op de leiding of ondersteunende diensten." (Van
Amelsvoort en Scholtes, 1993, p.9)

** In de Mon.SLB wordt in vraag 39 gevraagd of er in het bedrijf of de instelling met groepen of teams
wordt gewerkt. Volgens de definitie uit dit instrument is er sprake van een groep als: "deze groep
minimaal 4 en maximaal 20 medewerk(st)ers bevat; deze medewerkers in een min of meer vast verband
met elkaar samenwerken; deze medewerkers beschikken over eigen middelen (machines, instrumenten)
om hun taak te vervullen; deze medewerkers meer dan één functie binnen de groep kunnen uitoefenen;
en grotendeels instaan voor de eigen planning.
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4.2.3 Besturingsstructuur

De besturingsstructuur is in de vragenlijst tot nu toe alleen geoperationaliseerd aan
de hand van het aantal hiërarchische lagen:" Deze variabele alleen geeft
onvoldoende informatie over de besturingsstructuur. Een aanvulling met een vraag
over het percentage leidinggevenden is gewenst. Zonodig kan dit percentage bij de
analyse gereduceerd worden tot een bivariate variabele, net zoals bij het percentage

indirecte medewerkers is voorgesteld.

Verbeteringsvoorstel 4.4:
Aan vraag 41 van de Mon.SLB over het aantal hiërarchische lagen de volgende

toevoegen:
Hoe groot is het percentage leidinggevenden op het totale aantal medewerkers?

4.3 Structurele verbetering van de Monitor Stress en Lichamelijke
Belasting

De minimale optie geeft interessante informatie over variabelen afzonderlijk en is
als zodanig de moeite waard. Structureel bepalend voor goede of slechte kansen voor
arbeidsinhoud en ergonomie is evenwel het in een bepaalde combinatie voorkomen
van deze variabelen. Voor die combinatie is een theoretisch model nodig dat het
mogelijk maakt op één indicator (bestaande uit een combinatie van variabelen) voor
goede kwaliteit van de arbeid uit te komen. Die indicator hebben wij 'nieuw
produktieconcept' genoemd.

4.3.1 Een model voor het vaststellen van een 'nieuw produktieconcept'

De variabelen 'produktiestructuur' , 'groepswerk' en 'besturingsstructuur' dienen
gecombineerd te worden tot een breder model bestaande uit twee assen: (1) de
'produktiestructuur en de mate van integratie van indirecte taken' en (2) de
'centralisatie en het niveau van sturing'.

*** Vraag 41 uit de Mon.SLB luidt: "Hoe groot is het aantal lagen in dit bedrijf of deze instelling?
(geen lagen meerekenen van een extern moederbedrijf of koepelorganisatie). Er worden twee
voorbeelden gegeven voor de berekening van het aantal lagen.



Ad 2) Centralisatie en niveau van sturing
Er zijn twee indicatoren voor centralisatie:
a het aantal hiërarchische lagen;
b het percentage leidinggevenden.
Deze twee indicatoren worden samengevoegd tot één indicator die loopt van laag
tot hoge centralisering.
Daarnaast is het al of niet aanwezig zijn van' groepswerk' van belang. Zo krijgt men
vier waarden: groep gecentraliseerd/gedecentraliseerd; niet groep (of individu)
gecentraliseerd/gedecentraliseerd (zie figuur 1).
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Ad 1) Produktie structuur en mate van integratie
Drie produktiestructuren zijn mogelijk: lijn, functioneel en groepsgewijs. (In bedrijven
vindt men deze vormen ook wel naast elkaar.) Voor elk van de drie produktiestructu-
ren wordt nog aangeduid of het gaat om geïntegreerde (dat wil zeggen dat staf taken
in de functies of groepen zijn geïntegreerd) dan wel niet-geïntegreerde vormen van
produktiestructuren. Indien uitgegaan wordt van een bivariate variabele 'integratie',
krijgt men een variabele 'produktiestructuur' met zes (nominale) waarden. (zie figuur
1)

Figuur 1 Model van produktieconcepten voor het monitoronderzoek
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Het model vertoont bijgevolg 24 cellen die al naar gelang de behoefte gereduceerd
kunnen worden (bijv.lijnstructuren samenvoegen; besturingsstructuur halveren). In
onderstaande figuur is dit model weergegeven. Op verschillende wijzen kunnen nieuwe
produktieconcepten van klassieke worden onderscheiden. Ten eerste door cel 24 af
te zetten tegen de rest. Ten tweede door de cellen 19, 20, 23 en 24 af te zetten tegen
de rest. Ook kunnen er diverse overgangsvormen worden onderscheiden.

4.3.2 Operationalisatie van het model

Dimensie: produktiestructuur en mate van integratie
De operationalisatie van de vorm van de produktiestructuur in een vraag zoals
voorgesteld in de vorige paragraaf (voorstel 1.1) kan verbeterd worden door vragen
toe te voegen naar de mate van afhankelijkheid tussen arbeidsplaatsen (zie de vragen
1 tJm 3 hieronder). Deze vragen zijn ontleend aan Ten Have (1993). Volgens Ten
Have is de afhankelijkheid hoog in een lijnstructuur en bij een groepsgewijze structuur
en laag in een functionele structuur. Op basis van theoretische of empirische gronden
kan tot drie produktievormen (lijn, functioneel, groepsstructuur) gekomen worden
door een combinatie van de scores uit de algemene vraag over de produktievorm
en de vragen naar de onderlinge afhankelijkheid.
Naast deze aanvulling wordt nog een andere voorgesteld, betreffende de mate van
integratie van staf taken. Dlt kan vastgesteld worden door drie vragen (zie de vragen
4 tJm 6 hieronder) over integratie van staftaken toe te voegen, alsmede een vraag
over het percentage indirecte werknemers (vraag 7 hieronder). Deze drie vragen
kunnen gesommeerd worden en gereduceerd tot een bivariate variabele op basis van
theoretische (bijv. ° tegenover de rest) of empirische argumenten. Deze variabele
kan gecorreleerd worden met het percentage indirecte medewerkers (de laatste vraag)
met als doel tot een duidelijke variabele 'integratie' te komen.
Indien uitgegaan wordt van een bivariate variabele 'integratie' en drie structuurvor-
men, krijgt men een variabele 'produktiestructuur' met zes (nominale) waarden (zie
figuur 1, hierboven).

Verbeteringsvoorstel
Aan de (verbeterde) vraag in de Mon.SLB over de vorm produktiestructuur (vraag
40 of verbeteringsvoorstel 1.1) toevoegen de volgende vragen over afhankelijkheid
tussen arbeidsplaatsen (vragen 1 tlm 3) en over de mate van integratie (vragen 4
tlm 7):
1. Als het werk op de werkplek stokt, bijvoorbeeld als gevolg van een storing, dan
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ligt binnen korte tijd een groot deel van de afdeling stil? (ja/nee)
2. De meeste werknemers werken onafhankelijk van elkaar? (ja/nee)
3. De meeste werknemers moeten voortdurend (meer dan eens per uur) onderling

het werk op elkaar afstemmen? (ja/nee)
4. Dragen de medewerkers bij aan de opleiding enlofbijscholing van hun collega's?

ja = de meeste medewerkers wel of medewerkers trainen nieuwe collega's
op het werk

nee = daar zorgt vooral de leiding voor
5. Hebben de medewerkers onderhoudstaken, verrichten zij onderhoudswerkzaamhe-

den aan machines; gereedschap of computer?
ja = de meeste medewerkers wel of dagelijks onderhoud en kleine reparaties

wel
nee = dat gebeurt door de technische dienst of de leiding voor

6. Controleren de medewerkers de kwaliteit van hun eigen werk?
ja = de kwaliteitscontrole gebeurt door de medewerkers zelf
nee = de kwaliteitscontrole gebeurt door de chef of een kwaliteitsfunctionaris

7. Hoe groot is het percentage indirecte medewerkers (stafdiensten) in het bedrijf
(leidinggevenden niet meegerekend)?

Dimensie: Besturingsstructuur en groepswerk
De operationalisatie van de besturingsstructuur in de Mon.SLB kan verbeterd worden
door niet alleen een vraag over het percentage leidinggevenden toe te voegen (zoals
voorgesteld in verbeteringsvoorstel 4.4) maar ook inhoudelijke vragen te stellen over
de delegatie van sturende taken (zie de vragen 8 en 9 hieronder).
De oorspronkelijke vraag naar het aantal hiërarchische lagen (vraag 41) wordt als
volgt gedichotomiseerd: meer dan 4 lagen (>50 werknemers) of meer dan 3 lagen
«50 werknemers) staat voor een hoge hiërarchie, minder lagen voor een lage
hiërarchie. De vraag naar het percentage leidinggevenden (verbeteringsvoorstel 4.4)
wordt als volgt gedichotomiseerd: meer of minder dan 10% leidinggevenden is een
hoge respectievelijk lage hiërarchie.
Op grond van theoretische of empirische argumenten worden de antwoorden op de
twee resterende vragen (vragen 8 en 9 hieronder) omgezet in waarden voor wel/geen
delegatie (0/1). Deze waarden worden samengevoegd tot één bivariate indicator voor
lage of hoge centralisering, of anders gezegd: gedecentraliseerd of gecentraliseerd.
Deze indicator levert in combinatie met de score op de vraag naar de aanwezigheid
van groepswerk (zie verbeteringsvoorstel 4.3) (jaegroep, nee=individu) vier waarden
op de dimensie besturingsstructuur: groep/gedecentraliseerd, groep/gecentraliseerd,
individu/gedecentraliseerd, individu/gecentraliseerd.
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Verbeteringsvoorstel
Aan de vragen over het aantal hiërarchische lagen uit de Mon.SLB (vraag 41) en
de vraag over het percentage leidinggevenden (verbeteringsvoorstel 4.4) dienen de
volgende vragen te worden toegevoegd.
8. Zijn de medewerkers zelf verantwoordelijk voor de verdeling van het werk

onderling of verdeelt de leiding het werk?
ja = de medewerkers verdelen
nee = de leiding verdeelt het werk.

9. Plannen de medewerkers het werk zelf?
ja = de medewerkers plannen
nee = de leiding plant.

4.4 Conclusie

De monitoring van organisatorische condities is goed mogelijk door aanpassing van
de delen van de Mon.SLB die daarop betrekking hebben.
In dit hoofdstuk zijn twee clusters van concrete verbeteringsvoorstellen gedaan.
Het eerste cluster behelst minimale verbeteringen van aanvullingen op de Mon.SLB.
Te weten verbeteringsvoorstellen voor de vragen over de vorm van de produktiestruc-
tuur en de aanwezigheid van groepswerk (vragen 40 en 39) en voorstellen voor het
toevoegen van twee vragen respectievelijk over het percentage indirecte werknemers
en het percentage leidinggevenden.
Het tweede cluster van voorstellen gaat verder. De voorstellen komen voort uit een
model op grond waarvan kan worden vastgesteld of sprake is van een klassiek of
een nieuw produktieconcept. Voor het vaststellen van de scores op de twee dimensies
in het model (produktiestructuur en besturingsstructuur) worden de volgende
verbeteringen en aanvullingen voorgesteld. Voor de dimensie produktiestructuur betreft
dat toevoeging van vragen over de onderlinge afhankelijkheid en de mate van
integratie van staftaken. Voor de dimensie besturingsstructuur betreft dat toevoeging
van vragen over de delegatie van sturende taken.
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5. Integratie arbeidsinhoud en ergonomie in (her)ontwerp

Inleiding

Ontwerpen van een nieuwe organisatie, een nieuw proces, nieuwe functies en
werkplekken wil zeggen dat men impliciet of expliciet een beeld schetst van de
nieuwe situatie. Meestal wordt deze eerste ontwerpstap gevolgd door een
ontwerpproces waarin iteratief en experimenteel het oorspronkelijke beeld wordt
geconcretiseerd. Met integratie van arbeidsinhoud en ergonomie in het (her)ontwerp
wordt bedoeld dat van meet af aan in een ontwerpproces rekening wordt gehouden
met ontwerpeisen die voortkomen uit doelstellingen omtrent de kwaliteit van de
arbeidsinhoud en de ergonomie. En dat net zo goed met deze eisen wordt rekening
gehouden als met allerlei andere functionele eisen (kwaliteit produkt/dienst, efficiency,
logistiek, technische elegantie enz.).
In de bestudeerde bestaande instrumenten komt de integratie zoals hier bedoeld niet
als variabele voor. Voor het beleid is het monitoren van deze integratie echter wel
van belang omdat het de meest elementaire vorm van preventie, een 'bronaanpak'
is; zoals blijkt uit de volgende vier overwegingen.
Ten eerste: in het ontwerpproces worden belangrijke keuzes gemaakt die de alternatie-
ven voor vormgeving van de arbeidsorganisatie, de technische arbeidsverdeling (of
taakallocatie) en de besturing beperken en dus de ruimte voor verbeteringsvoorstellen
ten aanzien van arbeidsinhoud en ergonomie inperken. Bij die keuzes moeten ontwer-
peisen verband houdend met de kwaliteit van de arbeid daarom ook een rol spelen.
Ten tweede: indien laat in het ontwerpproces of bij de implementatie eerst blijkt dat
aanpassingen van arbeidsinhoud of ergonomie nodig zijn, brengt dat meer kosten
met zich mee dan wanneer dat in een eerder stadium van het ontwerpproces was voor-
zien. Ten derde: men kan maar beter alles meteen goed kan organiseren en vormgeven
als men toch aan het veranderen is. Ten vierde: de integratie van kwaliteit van de
arbeid in het ontwerp maakt het mogelijk de meest flexibele factor (te weten arbeid,
human capital) in organisaties zo goed mogelijk te benutten.

In de praktijk van organisaties is dagelijks sprake van herontwerp: er wordt een
nieuwe taakverdeling bedacht, er wordt bedacht dat een nieuw apparaat, machine
of gereedschap nodig is, er worden nieuwe werkprocedures of veiligheidschecks
afgesproken. Organisaties bevinden zich permanent in een vernieuwingsproces.
Daarom zouden de leiding en de medewerkers zelf in staat moeten zijn tot integratie
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van kwaliteit van de arbeid in die vernieuwing. Tevens dient het hogere management
een dergelijke aanpak als legitiem te erkennen. In het onderstaande komt deze vorm
van herontwerp terug als 'dagelijkse herontwerp-situatie'.

Incidenteel zijn er ook grote veranderingsprojecten waarbij kwaliteit van de arbeid
in het geding is, zoals de volgende:

verandering van de organisatiestructuur of delen daarvan, (grote of kleine
reorganisaties) ,
verandering van produkt, produktieproces en logistiek,
verandering van middelen en machines,
verandering van werkruimtes (lay out gebouw, werkplekinrichting, technische
voorzieningen, verlichting etc.),
verandering van planningssystemen,
verandering van werkvoorschriften, handleidingen etc.
verandering van functiesamenstelling.

Soms worden die veranderingsprojecten in de lijn uitgevoerd, al of niet met
ondersteuning van de staf. Soms worden zij door een interne of externe deskundige
geleid.

Gezien het beleidsbelang van dit onderwerp wordt in het onderstaande een module
voor een monitor-instrument op dit terrein gepresenteerd. Eerst wordt in paragraaf
5.1 een model uitgewerkt dat een combinatie inhoudt van twee variabelen die van
belang zijn voor de bedoelde integratie. Met het model wordt één indicator voor inte-
gratie van arbeidsinhoud en ergonomie in het ontwerp verkregen. Dat model wordt
in paragraaf 5.2 geoperationaliseerd in vragen aan werknemers over dagelijkse heront-
werp-situaties. In 5.3 volgt een operationalisatie van het model voor grote of veel
omvattende vernieuwingsprojecten in de vorm van vragen aan het management en
vertegenwoordigers van de werknemers (ondernemingsraadsleden). Voor beide situa-
ties wordt een minimaal en een optimaal voorstel gedaan. De voorstellen zijn gericht
op aanpassing van de Mon.SLB omdat dit instrument de beste praktische
mogelijkheden biedt.

Van integratie van arbeidsinhoud en ergonomie in het ontwerpproces kan alleen sprake
zijn:
a) bij een gestructureerde participatieve aanpak;

5.1 Eenmodel
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b) als kennis over arbeidsinhoud en ergonomie aanwezig is of gemobiliseerd kan
worden en er gelegenheid en openheid is om die, kennis naar voren te brengen.

Deze twee voorwaarden kan men beschouwen als in een model te kruisen dimensies.
Voor de eerste dimensie geldt: naarmate de projectorganisatie meer ruimte laat voor
participatie is de kans op integratie groter. Voor de tweede dimensie geldt: hoe meer
kennis gemobiliseerd kan en mag worden op het terrein arbeidsinhoud en ergonomie
hoe meer kans op integratie. De combinatie levert de volgende mogelijkheden op
(zie fig. 5.1).

Figuur 5.1 Model: integratie in ontwerpproces

Mogelijkheid voor participatie

Aanwezig Ontwerp werkt in de praktijk, de kans dat Integratie
van integratie van arbeidsinhoud en
ergonomie sprake is, is afhankelijk van
toevalligheden

Geen integratie Goed, plan; of het werkt is van toevallig·
heden afhankelijk

Afwezig

Deskundigheid A & E ••••••> Laag Hoog

Slechts als op beide dimensies een hoge score wordt bereikt, is,sprake van integratie.
Indien de mogelijkheden om te participeren hoog zijn, maar er een lage inhoud-score
is, is de kans op een ontwerp dat in de praktijk goed werkt groot, maar of dat ontwerp
ook beantwoordt aan de eisen te stellen aan arbeidsinhoud en ergonomie is van toeval-
ligheden afhankelijk (gunstig toeval: iemand had er oog voor, bij een praktijktest
kwamen klachten over werkhouding naar voren). Indien de score op inhoud hoog
is, maar er is geen participatie geweest dan zal er wel een goed ontwerp liggen; maar
het is in dat geval afwachten of dat ontwerp werkt. Als het niet werkt, wordt er in
de praktijk waarschijnlijk ongecontroleerd aan veranderd. De kans is dan weer groot
dat het voor kwaliteit van de arbeid goede plan (voor een deel) voor de bijl gaat.
Is de score op beide dimensies laag, dan is er geen sprake van integratie.

Dit onderwerp zou goed onderzocht kunnen worden door observatie en interviews

door een deskundige of arbocoördinator.
Indicatoren voor een deskundige zijn:

de werkplek ziet er netjes uit,
er zijn duidelijk uitgewerkte en zichtbare werkinstructies,
er is geen sprake van hectisch gerèn,
ieder lijkt te weten wat zijn/haar taken zijn,
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. er is documentatie over ergonomie en arbeidsinhoud op de werkplek aanwezig,
de mensen hebben een 'verhaal' voor de verklaring van hun werkplekinrichting
en werkwijze,
er zijn agenda's van werkoverleg-bijeenkomsten,
men vindt werkoverleg belangrijk.

De vraag is alleen of dergelijke onderzoeksresultaten verwerkt kunnen worden in
een systeem van monitoring.

In het navolgende wordt het model ten behoeve van vragenlijst-onderzoek
geoperationaliseerd voor de twee ontwerp-situaties, de kleine dagelijkse en de
incidentele ingrijpende projecten.

5.2 Integratie in dagelijkse herontwerpsituaties

Van integratie van arbeidsinhoud en ergonomie in veranderingen op de werkplek
of de afdeling is sprake als leiding en werknemers bij het ontwikkelen en beoordelen
van nieuwe voorstellen ontwerpeisen weten te stellen (in de betekenis van inhoudelijk
in staat zijn, vergelijk de kennisdimensie) en mogen stellen (in de betekenis van
structureel en moreel in de gelegenheid worden gesteld, vergelijk de dimensie
structurele mogelijkheid voor participatie).
Ontwerpeisen weten te stellen, veronderstelt kennis. Indicatoren daarvoor zijn: er
worden cursussen aangeboden en gevolgd, er is documentatie beschikbaar, er is in
het verleden regelmatig voorlichting over aspecten van arbeidsinhoud en ergonomie
gegeven.
Of medewerkers ontwerpeisen mogen stellen, blijkt uit het feit dat er een situatie
is waarin betrokkenen met effect, dus vooraf, dergelijke ontwerpeisen naar voren
kunnen brengen. Dat is het geval als er werkoverleg of team-overleg is en het de
gewoonte is daarin vooraf veranderingen in de organisatie, werkwijze, machines en
middelen te bespreken. Het veronderstelt ook dat in het ontwerpproces faciliteiten
beschikbaar zijn (vooral tijd om uit te zoeken hoe een verandering zal uitpakken voor
de arbeid, tijd voor bezoeken elders, beursbezoek enz.) Ontwerpeisen mogen stellen
veronderstelt dat dat door de lijn als legitiem worden gezien.
Idealiter wordt een score op beide dimensies door een reeks van vragen verkregen,
die teruggebracht worden tot een bivariate variabele (0/1), op grond van een
meerderheid van negatieve of positieve antwoorden.
Op grond van deze beschouwing kan integratie in deze praktijksituatie gemeten
worden door de volgende vragen aan werknemers en afdelingsleiding te stellen.
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Vragen:
• Bent u wel eens op een cursus geweest waarin u iets werd geleerd over eisen te

stellen aan de organisatie van het werk en de inhoud van de functies?
• Bent u wel eens op een cursus geweest waarin u iets werd geleerd over eisen te

stellen aan werkplekinrichting. machines en gereedschappen in verband met het
goed functioneren van mensen en hun gezondheid (ergonomie)?

• Hebt u wel eens voorlichting gehad over de inrichting van uw werkplek of een
ander ergonomisch onderwerp?

• Wordt er in het werkoverleg, team overleg of in een andere vorm van overleg
vooraf over mogelijke nieuwe taakverdelingen gesproken?

• Wordt er in het werkoverleg vooraf over nieuwe werkafspraken, procedures,
werkinstructies of veiligheidsinstructies gesproken?

• Wordt er vooraf over de aanschafvan nieuwe machines, apparatuur, gereedschap,
soft ware enz. gesproken?

• Krijgt u tijd om nieuwe plannen over taakverdeling, werkplekinrichting. machines,
middelen, werkprocedures te beoordelen?

• Krijgt u indien van toepassing, gelegenheid om alternatieven te onderzoeken, naar
beurzen te gaan, elders te gaan kijken, waar ze al werken met de nieuwe machine,
volgens de nieuwe werkverdeling of volgens de nieuwe werkinstructies?

• Wordt er naar u geluisterd als u een veranderingsplan afwijst of wilt wijzigen
vanwege bezwaren verband houdend met arbeidsinhoud of arbeidsomstandigheden
(bijvoorbeeld: 'dat plan maakt dat wij veel te weinig afwisseling in ons werk
hebben', of ' dat plan maakt dat wij niet meer zelf kunnen beslissen over .... ' of
, bij het werken met die machine sta je voortdurend in een belastende houding')?

De eerste drie vragen liggen in de dimensie: inhoud, de overige in de dimensie
gestructureerde participatieve aanpak.
Praktisch gezien zou de monitoring van deze variabele het meest efficiënt kunnen
worden gerealiseerd door het opnemen van deze vragen in de vragenlijst aan
werknemers uit de Mon.SLB. Het is evenwel niet wenselijk die lijst erg lang te
maken. Daarom wordt in het onderstaande een voorstel gedaan dat een minimale
aanvulling van die vragenlijst behelst.

Voorstel 5.1
Aan de vragenlijst voor werknemers van de Mon.SLB toevoegen, de volgende twee
vragen:
• Bent u wel eens naar een cursus geweest of heeft u op andere wijze voorlichting
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gehad over eisen te stellen aan de inhoud van functies en werkplekinrichting ?
ja/nee

• Wordt u in het algemeen in de gelegenheid gesteld (d.w.z. u krijgt informatie,
u kunt er met effect iets over zeggen in bijv. werkoverleg) uw oordeel te geven
over nieuwe plannen over taakverdeling, werkplekinrichting, machines, middelen
of werkprocedures ? ja, als regel wel/nee, zelden of nooit.

Alleen een dubbel 'ja' -antwoord geldt hier als een positieve score voor 'integratie'.

5.3 Integratie in ontwerpprojecten

Bij incidentele, relatief ingrijpende, enkele afdelingen of veel mensen omvattende
veranderingen is meestal van een project sprake. Zowel ten aanzien van de wijze
waarop de inhoudelijke kant van het model in de projectorganisatie tot zijn recht
komt, als voor wat betreft de mogelijkheden voor participatie in een project kunnen
vragen worden gesteld aan managers en werknemersvertegenwoordigers.
De inbreng van inhoudelijke ontwerpeisen in het project is van een aantal condities
afhankelijk. Een eerste voorwaarde voor integratie van arbeidsinhoud en ergonomie
in het ontwerp is dat het management een concept hanteert en uitdraagt waarin het
investeren in het human capital als belangrijk wordt gezien. Integratie vereist een
multidisciplinair projectteam waarin ook ergonomen en organisatie- en perso-
neelsdeskundigen participeren of anders dat periodiek een beoordeling van een tussen-
stand wordt uitgevoerd met instrumenten die kwaliteit van de arbeidsinhoud en
ergonomie meten.

Procedureel vereist integratie een duidelijke fasering in het project zodanig dat na
elke fase, waarin deelaspecten partieel ontwikkeld zijn, een toetsing aan integrale
ontwerpeisen mogelijk is.
Integratie heeft de meeste kansen als het project getrokken wordt door een lijnfunctio-
naris. Die wordt immers verondersteld alle functionele eisen voor het nieuw te
ontwerpen systeem te kennen en te kunnen integreren. Berust de projectleiding bij
een staffunctionaris van een bepaalde discipline, dan is de kans van een partiële
benadering groter. Is dat toch onvermijdelijk (bijvoorbeeld omdat het gaat om een
technisch geavanceerde produkt- of procesvernieuwingen) dan zal slechts onder de
volgende twee voorwaarden van integratie sprake zijn.
a) Er wordt een methode gehanteerd voor beoordeling van tussenresultaten op
kwaliteit van de arbeid-criteria op grond waarvan na elke fase door management en
werknemers(vertegenwoordiging) een 'go/no go' beslissing genomen wordt.
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b) Er is een moment afgesproken waarop de projectléiding zal worden overgedragen
aan een leidinggevende.

Ongeacht de functie van de projectleider, dienen de volgende voorwaarden vervuld
te zijn om de kans op integratie te realiseren.
In de projectorganisatie zijn vormen van werknemers- of gebruikersparticipatie
voorzien. Mensen die in de oude situatie gewerkt hebben kunnen een groot aantal
problemen voorzien die deskundigen of managers niet kennen.
Simulaties of experimentele fases waarin het bureau-ontwerp juist met het oog op
verbetering daarvan in de praktijk worden beproefd, zijn nodig om tot een goede
en werkbare integratie van verschillende ontwerpeisen te komen. De praktijk is
theoretisch niet in alle opzichten te voorzien.
Een laatste voorwaarde is een goede samenwerking tussen management en onderne-
mingsraad.

Door middel van de volgende vragen aan werkgevers en werknemersvertegenwoordi-
gers kan men onderzoeken of in de praktijk van ontwerpprojecten aan deze
voorwaarden was voldaan. Bij het beantwoorden van de vragen moet de respondent
zich een project voor de geest halen uit het recente verleden waarbij sprake was van
investeringen ofwel ter rationalisatie van het proces ofwel ter vernieuwing van het
proces.
Vragen:

• Is er in de laatste vijf jaar in uw bedrijf een project geweest inhoudende een
reorganisatie van of binnen afdelingen, nieuwbouw, functieverbetering, introductie
van groepswerk, andere werkafspraken of- procedures danwel een andere verdeling
van managementtaken (delegatie van bevoegdheden)?
Ja, namelijk. .
nee, ga door naar .

• Waren uw superieuren/was de werkgever daarbij aanspreekbaar op de onder-
werpen arbeidsinhoud en ergonomie of op het idee dat het belangrijk is in mensen
te investeren?

• Bestond er voor dat project een plan van eisen?
• Hadden onderdelen van het plan van eisen betrekking op de kwaliteit van de

arbeidsinhoud en de arbeidsomstandigheden?
• Hadden in het projectteam mensen zitting die deskundigheid hebben op de

terreinen Arbeid en Organisatiekunde en ergonomie? !2f.werd die deskundigheid
na elke fase incidenteel ingezet door bijvoorbeeld toetsing van het plan met
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instrumenten voor de beoordeling van de kwaliteit van de arbeidsinhoud en de
arbeidsomstandigheden?

• Is voor dat project een fasering gehanteerd; dat wil zeggen dat na elke fase een
toetsing aan het plan van eisen plaats vond voordat verder werd gegaan?

• Was de leider van het projectteam een manager?
• Participeerden werknemers of gebruikers in het project?
• Werden er voor de definitieve implementatie simulaties of experimenten met het

nieuwe ontwerp uitgevoerd?
• Is er met betrekking tot het plan overleg gevoerd met de ondernemingsraad of

dienstcommissie in alle fasen van ontwikkeling?

Ook voor de monitoring van dit onderdeel zou het aanhaken bij de Mon.SLB
vragenlijsten voor management en ondernemingsraden de beste vorm zijn. Maar weer
moet vastgesteld worden dat dat alleen kans maakt als een beperkt voorstel wordt

gedaan.
Derhalve worden in het onderstaande verbeteringsvoorstel slechts twee vragen

opgenomen.

Voorstel 5.2
Aan de vragenlijst voor managers en ondernemingsraden toevoegen de volgende twee
vragen over integratie in verbeterings- of vernieuwingsprojecten.
• Indien sprake is geweest van een groot project van vernieuwing of verandering

van de organisatie, het proces, de functies of de werkplekken, was er voor dat
project een multi-disciplinair projectteam aangesteld waarin ook deskundigen
op de terreinen arbeidsinhoud en ergonomie participeerden? ja/nee

• Was de ondernemingsraad structureel bij de ontwikkeling van het project in
verschillende fasen betrokken of was er een vorm van werknemersparticipatie
in het project? ja/nee

Slechts twee 'ja' antwoorden geven een positieve score voor integratie van
arbeidsinhoud en ergonomie in ontwerpprojecten.

5.4 Conclusies

Monitoring van de integratie van arbeidsinhoud en ergonomie als één variabele vergt
een model dat bestaat uit de twee dimensies. De eerste dimensie geeft de mogelijkheid
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van een gestructureerde participatie van betrokkenen aan, de tweede dimensie de mate
waarin inhoudelijke kennis bij hen aanwezig is.
Het meten van deze variabele is op twee niveaus mogelijk. In de eerste plaats kan
gemeten worden of in de dagelijkse veranderingen in de arbeidssituatie van integratie
sprake is. Daartoe dienen vragen aan afdelingsleiding en werknemers gesteld te
worden over de twee dimensies. In dit hoofdstuk werden die vragen geformuleerd.
In de tweede plaats kan gemeten worden of in veranderings- of vernieuwingsprojecten
sprake is van integratie. Daartoe werden in dit hoofdstuk vragen voor beide dimensies
van de variabele geformuleerd, te stellen aan managers en werknemersvertegenwoordi-
gers
Praktisch gezien is monitoring van deze variabele waarschijnlijk het beste te realiseren
door een zeer beperkt aantal vragen aan de Mon.SLB toe te voegen. Daarvoor werden
in dit hoofdstuk twee voorstellen gedaan.

li
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6. Werkplekcondities

Inleiding

Voor de in hoofdstuk 1 geformuleerde variabelen op het terrein van de
arbeidsinhoudelijke werkplekcondities zijn er enige aftapmogelijkheden in de monitor
'Stress en lichamelijke belasting' (Mon.SLB) en in het (nieuwe) Doorlopend
Leefsituatie Onderzoek (DLO/CBS). Ergonomische werkplekcondities, zoals daar
gespecificeerd, worden - op fysieke belasting na - niet of nauwelijks met bestaande
periodieke toegepaste instrumenten gemonitord.
Door aftappen kan men dus niet aan alle gewenste informatie komen. Dat is een reden
om in dit hoofdstuk een module voor het verkrijgen van aanvullende informatie te
ontwikkelen. Daar komt bij dat de aftapmogelijkheden die er wel zijn, beperkingen
kennen. In de eerste plaats zal de informatie van verschillende bronnen moeten worden
afgetapt. Die informatie komt dus voort uit metingen op verschillende momenten,
van verschillende steekproeven en verschillende branches, waardoor ze moeilijk naast
elkaar gehanteerd kunnen worden. Een tweede probleem is dat geen van de andere
instrumenten gebaseerd is op de hier bij de selectie van variabelen voor monitoring
(zie hoofdstuk 1) impliciet gehanteerde theoretische basisconcepten. Daardoor
ontbreekt vaak een volledige set vragen die het mogelijk maakt een indruk te krijgen
van de volledigheid van de functiesamenstelling en de balans tussen regelproblemen
en regelmogelijkheden.

In dit hoofdstuk zal dan ook een nieuwe vragenlijst over werkplekcondities voor
werknemers worden gepresenteerd. Deze lijst bestaat uit een aantal vragen over
persoonskenmerken (met het oog op de doelgroepenproblematiek), een serie vragen
over arbeidsinhoud en een serie vragen over ergonomie. Zowel bij de arbeidsinhoud-
vragen als bij de ergonomievragen wordt onderscheid gemaakt tussen
functiesamenstelling, regelmogelijkheden en regelproblemen. In deze vragenlijst zitten
vragen die op precies dezelfde wijze voorkomen in andere instrumenten; deze zijn
met één sterretje (*) aangegeven. Vragen die niet gelijkluidend zijn maar wel naar
ongeveer hetzelfde informeren als vragen uit andere instrumenten, zijn met twee
sterretjes (**) gemarkeerd.

In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven op welke wijze met deze vragenlijst
informatie ten behoeve van doelgroepenbeleid verkregen kan worden (paragraaf 6.1).
Vervolgens worden in paragraaf 6.2 de selectie van vragen over arbeidsinhoud
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verantwoord en de vragen zelf gepresenteerd. De keuze van vragen en de vragen
over ergonomie worden in 6.3 verantwoord en gepresenteerd. Het lijkt evenwel op
korte termijn niet haalbaar om deze complete module regelmatig onder een vaste
groep werknemers uit te zetten. Daarom wordt aan het eind van de paragrafen over
arbeidsinhoud, respectievelijk ergonomie een voorstel gedaan om de Mon.SLB met
enkele vragen (een minimum) uit te breiden. In een laatste paragraaf worden de
conclusies samengevat.

6.1 Doelgroepen

Ten behoeve van monitoring met het oog op het doelgroepenbeleid, wordt volstaan
met drie vragen; namelijk over geslacht, leeftijd en nationaliteit. Op deze wijze kan
bij de analyse van de gegevens nagegaan worden welke groepen bepaalde risico's
lopen. Voor het aspect van de aanpasbaarheid van werk en werkplekken aan
kenmerken van doelgroepen worden geen aparte vragen opgenomen. Daarover kan
men informatie winnen door de antwoorden op de vragen naar geslacht, leeftijd of
nationaliteit te combineren met die over regelmogelijkheden ten aanzien van
arbeidsinhoud en ergonomische condities.
Het is interessant om de functie van mensen te weten, omdat de clustering van
doelgroepen op een beperkt aantal functies met specifieke arbeidsinhoudelijke of
ergonomische kenmerken voor het beleid relevante informatie is. Dezelfde redenering
geldt voor de aard van het arbeidscontract.
De volgende vragen zijn voldoende.

* 1. Bent u man of vrouw?
* 2. Wat is uw leeftijd? ...
* 3. Wat is uw nationaliteit?

- Nederlandse
- anders, namelijk ...

* 4. Wat is uw huidige functie? Functienaam invullen ...
5. Hoe ziet uw arbeidscontract er uit?

. vast contract/tijdelijk contract Iv. beperkte duur

. vast aantal uren/flexibel aantal uren/oproep contract.

Gezien de overlap van deze vragen met vragen op dit terrein in de Mon.SLB, is het
vrij eenvoudig om dit monitor-instrument in deze richting aan te passen.
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Voorstel 6.1
Aan de vragenlijst voor werknemers uit de Mon.SLB toevoegen, de volgende vraag:
Hoe ziet uw arbeidscontract er uit?

. vast contract/tijdelijk contract/v. beperkte duur

. vast aantal uren/flexibel aantal uren/oproepcontract.

6.2 Werkplek condities arbeidsinhoud

De vragenlijst werkplekcondities die hieronder volgt, is gebaseerd op de NOVA-
WEBA (zie bijlage 1 voor een beschrijving van dit instrument). Op grond van een
factoranalyse op het NOVA-WEBA-bestand zijn 9 factoren te onderscheiden, die
voor een belangrijk deel overlappen met de schalen uit de NOVA-WEB A. Per schaal
is nagegaan welke vraag het sterkst laadt op de betreffend factor. Op grond van deze
factoranalyse is een eerste selectie gemaakt van vragen uit de NOVA-WEBA. Alleen
de vragen met een factorlading van ~ .60 zijn gekozen. Uitzonderingen hierop vormen
de vragen over kort cyclische arbeid (er is geen altematief), over de normen (de beide
vragen die het sterkst op deze factor laden, lijken te veel op elkaar) en over
discriminatie (geen altematief).
Vervolgens is het stramien van de nieuwe WEBA-handleiding (Vaas e.a. 1995) gelegd
op de vragen uit de NOVA-WEB A. Voor alle aspecten uit de nieuwe WEBA-
formulieren is nagegaan welke vraag uit de NOVA-WEB A hier op van toepassing
was. Er is gepoogd om dit stramien zo volledig mogelijk af te dekken. Vandaar dat
er ook enkele vragen zijn toegevoegd. Voor sommige variabelen (met name
volledigheid en regelproblemen) moesten daarbij met het oog op een hanteerbare
omvang minder belangrijke items weggelaten worden. Sommige items uit de NOVA-
WEBA zijn geherformuleerd.
De vragen op het terrein van arbeidsinhoud luiden als volgt.

Functiesamenstelling

Voorbereidende taken:
1. Stelt u zelf de verschillende hulpmiddelen/gereedschappen/instrumenten

waarmee u werkt in? (VOLL7A)

** 2. Bepaalt u zelf voorafgaand aan de uitvoering de werkwijze of het
werkplan? (NIEUW)
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Ondersteunende taken:
3. Onderhoudt u zelf de verschillende hulpmiddelen/gereedschappen/

instrumenten waarmee u werkt? (VOLL7D)
4. Bewaakt u zelf de kwaliteit van het werk tijdens de uitvoering of na

afloop daarvan? (NIEUW)

Cyclustijd uitvoerende taken:
* 5a. Komen in uw werk steeds dezelfde kortdurende handelingen terug?

(KORTCYCL)
5b. Zo ja, hoe lang duurt dan één herhaling van deze taken?

- minder dan 90 seconden
- tussen 90 seconden en 5 minuten
- tussen 5 minuten en 20 minuten
- meer dan 20 minuten

Moeilijkheidsgraad uitvoerende taken:
6. Moet u regelmatig beslissingen nemen, waarvoor nieuwe oplossingen

moeten worden verzonnen? (NIEUW)

Regelmogelijkheden

Autonomie:

* Kunt u zelf het werktempo regelen? (AUT035)
Kunt u tijdens de uitvoering een eigen werkwijze kiezen? (AUT04I)
Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden? (AUT039)

*
7.
8.
9.*

Contactmogelijkheden:
** 10. Helpen uw collega's u bij het afwerken van een opdracht als dat nodig

is? (CONT45)
!! Zijn er collega's die u kunnen helpen bij het afkrijgen van een opdracht

als dat nodig is? (NIEUW)
11. Praat u op het werk met collega's uit de eigen afdeling over het werk

(CONT46)
Organiserende taken:
** 12. Kunt u bij eventuele problemen uw chef inschakelen (NIEUW)
** 13. Kunt u bij eventuele problemen mensen uit andere afdelingen inschakelen

(NIEUW)
14. Bespreekt u met anderen hoe het werk moet worden verdeeld? (ORG 15

aangepast)
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15. Bespreekt u met anderen hoe het werk gepland moet worden? (ORG16
aangepast)

** 16a. Is er op uw werk werkoverleg?
** 16b. Zo ja, draagt het werkoverleg bij aan het oplossen van problemen?

(NIEUW)

Regelproblemen

Opdrachtinformatie:
17. Krijgt u voldoende informatie over het doel van uw werk? (INF052)
18. Zijn de opdrachten die u krijgt duidelijk? (INF059)
19. Komt de informatie die u nodig heeft meestal op tijd? (INF054)
20. Krijgt u voldoende informatie om mee te werken? (INF053)

Feedback:
21. Hoort u van uw leidinggevende hoe goed uw produkt/dienst is?

(INF049)
Materiaal:

22. Is het materiaal waarmee u werkt doorgaans van onvoldoende kwaliteit?
(DRUK65)

23. Komt het materiaal waarmee u werkt doorgaans op tijd? (NIEUW)
Middelen:

24. Zijn de hulpmiddelen waarmee u werkt vaak van onvoldoende kwaliteit?
(DRUK66)

Mensen:
25. Moet u veel werken met agressieve pupillen/klanten/patiënten?

(EMOT83)
Operaties:

26. Loopt het werk vaak anders dan gepland? (DRUK69)
Interactie:

27. Moet u uw werk met veel verschillende functionarissen afstemmen?
(NIEUW)

28. Ondervindt u in uw werk ongewenste intimiteiten door collega's of
leidinggevenden? (NIEUW)

29. Wordt u in uw werk gediscrimineerd naar huidskleur? (EMOT80)**
Normen:

*
30. Moet u erg snel werken? (DRUK60)
31. Heeft u over het algemeen genoeg tijd om uw werk af te krijgen?

(DRUK61)

*
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Gegeven de praktische onmogelijkheid om op korte termijn een nieuw
monitorinstrument uit te zetten is gekeken in hoeverre het Mon.SLB-instrument
informatie biedt. In dat instrument ontbreken in het bijzonder vragen naar
regelproblemen, met uitzondering van werkdruk en discriminatie. Op grond van deze
bevinding wordt het volgende voorstel voor een minimale aanvulling gedaan.

Voorstel 6.2
Toevoegen aan de Mon.SLB als een minimum om de variabele arbeidsinhoud te
meten, de volgende vragen:
Komen er in uw werk wel eens storingen, incidenten of oponthoud voor door:
- onvoldoende of te late informatie? Ja/nee
- slechte of onvoldoende materialen? Ja/nee
- gebrekkige hulpmiddelen? Ja/nee
- problemen met de afstemming van het werk met collega's? Ja/nee.

6.3 Werkplekcondities ergonomie

Voor de samenstelling van de onderstaande vragenlijst ergonomie is in eerste instantie
gekeken naar de operationalisaties uit de NOVEC (zie bijlage 1 voor een beschrijving
van dit instrument). Bij nader inzien voldeed dit instrument onvoldoende voor
monitordoeleinden: er worden te veel deelvragen gesteld en de antwoordcategorieën
zijn te complex. Het inkorten en herformuleren van dit instrument zou te veel
aanpassingen vergen. De basis voor de nieuwe vragenlijst wordt nu gevormd door
een aantal door TNO-PG ontwikkelde risico-inventarisatie-instrumenten. Aangezien
deze instrumenten het karakter hebben van checklists, zijn de vragen geherformuleerd
tot vragen die door werknemers met ja of nee beantwoord kunnen worden. De vragen
luiden als volgt.

Functiesamenstelling

Mate van afwisseling, eenzijdig belastende bewegingen, mentale of cognitieve
belasting:
* * I a. Moet ufrequent (enkele tientallen keren per uur of meer) dezelfde bewe-

gingen uitvoeren?
lb. Heeft u de mogelijkheid eenzijdige en belastende werkzaamheden afte

wisselen met andere werkzaamheden?

** Bent u in staat uw eigen tempo te bepalen en zo nodig rustpauzes in2.
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te bouwen?
** 3a. Moet u langdurig (meer dan enkele uren achtereen) staan?

3b. Is er gelegenheid tussendoor regelmatig te gaan zitten?
** 4. Is er sprake van fysieke belasting in de zin van langdurig vol te houden

ongunstige lichaamshoudingen zoals:
o hurken, knielen, bukken?
o knijpen?
o met de armen boven schouderhoogte werken?
o liggen?
o staan of zitten met een gedraaide romp (asymmetrische houdingen)?

5a. Kunt u uw werkwijze veranderen, zodat werken in belastende houdingen
niet meer nodig is?

5b. Kunt u uw werkplek( inrichting) veranderen, zodat werken in belastende
houdingen niet meer nodig is?

** 6a Moet u regelmatig (enige malen per uur) gedurende korte tijd een grote
krachtsinspanning leveren (duwen, trekken, tegenhouden)?

6b. Is de richting waarin de kracht geleverd moet worden ongunstig
(bijvoorbeeld naar boven of zijwaarts)?

** Moet u regelmatig (meer dan enkele keren per dag) voorwerpen of lasten
tillen of dragen van:
o meer dan 25 kg met twee handen?
o meer dan 6 kg met één hand?

8. Gebruikt u ti/hulpmiddelen of wordt anderszins de belasting door til-

7.

len/trekken/duwen met hulpmiddelen verminderd?
9. Vergt uw werk dat u er langdurig en voortdurend uw gedachten of uw

aandacht bijhoudt (permanente hoge concentratie)?
9a. Moet u voortdurend veel informatie verwerken?

Regelmogelijkhedenlregelproblemen

Overeenstemming met normen/instelbaarheid of aanpasbaarheid van:
werkplek(inrichting), machines, apparatuur, hulp- en bedieningsmiddelen en
gereedschap:

10a. Zijn de werkvloeren stroef, schoon en vrij van obstakels?
lOb. Zijn trappen, ladders e.d. - indien aanwezig - deugdelijk en voorzien

van deugdelijke leuningen?
lOc. Zijn de trappen - indien aanwezig - stroef, schoon en vrij van obstakels?
lla. Worden bedrijfsruimtes regelmatig schoon gemaakt?
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llb. Worden machines regelmatig schoongemaakt?
11c. Wordt er regelmatig onderhoud gepleegd aan apparatuur, machines

en installaties
12a. Zijn er scherpe randen aan installaties enlof apparatuur waaraan men

zich kan verwonden
12c. Zijn er niet afgeschermde bewegende delen aan installaties enlof

apparatuur?
13a. Werkt u met gassen of vloeistoffen onder hoge of lage druk
13b. Kunt u in aanraking komen met zeer hete of zeer koude voorwerpen,

vloeistoffen of gassen?
14a. Zijn onderdelen die elektrische spanning voeren afdoende geïsoleerd?
14b. Zijn machines voorzien van een goed bereikbare noodstop?
15. Zijn er maatregelen gétroffen om de effecten van ongevallen te beperken,

te weten:
o vluchtwegen,
o brandblussers,
o (oog)douches,
o materialen om gemorste vloeistoffen op te ruimen)?

16a. Werkt u met een beeldschermen? Zo ja,
16b. Kunt u uw beeldscherm zo opstellen dat geen hinder ontstaat door

spiegelingen of lichtinval?
17a. Moet u regelmatig ver reiken (meer dan 70 cm)?
17b. Kunt u uw werkplek zelf zo inrichten dat ver reiken vermeden wordt?
17c. Is de hoogte van het werkblad instelbaar op de door u gewenste hoogte?
18a. Heeft u voldoende been- en voetenruimte ?
18b. Heeft u de beschikking over een goede stoel, waarvan de hoogte

instelbaar is?
18c. Heeft u voldoende bewegingsruimte om uw werkzaamheden te kunnen

uitvoeren?
Autonomie:

Zie de vragen bij arbeidsinhoud
Ondersteuningsmogelijkheden:

19. Zijn er collega's die u bij zwaar til- of draagwerk om hulp kunt vragen?
Zie verder bij arbeidsinhoud

Organiserende taken
Zie de vragen bij arbeidsinhoud

Regelproblemen:
Kwaliteit van de informatietpresentatie):
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18. Is de informatie waar u mee werkt leesbaar en begrijpelijk

gepresenteerd?
19. Zijn de bedieningsmiddelen waar u mee werkt duidelijk aangegeven en

gemakkelijk te gebruiken?
Kwantitatieve produktienormen:

Zie de vragen bij arbeidsinhoud
Gerichte informatie en instructie

20. Heeft u informatie of instructie ontvangen over een goede inrichting
van uw werkplek?

Middelen
21. Beschikt u over de juiste op de taak aangepaste gereedschappen?

Aangenomen moet worden dat er voorlopig geen gelegenheid is om met behulp van
deze vragenlijst te monitoren. Toevoegen aan de Mon.SLB zal op bezwaren stuiten;
de lijst is daarvoor te lang. Om die redenen wordt een voorstel gedaan voor een
minimale aanvulling op de Mon.SLB. Dit voorstel behelst vooral het toevoegen van
vragen over regelmogelijkheden omdat die systematisch in andere instrumenten
ontbreken. Regelmogelijkheden zijn in dit verband de mogelijkheden om de
lichamelijke en geestelijke belasting te verminderen door zelf in te grijpen (werkplek
anders instellen, taken afwisselen enz.) en de belasting aan de eigen belastbaarheid
aan te passen.

Voorstel 6.3
Toevoegen aan de Mon.SLB als een minimum om de variabele regelmogelijkheden
ten aanzien van ergonomische condities te meten, de volgende vragen:
Indien u in een eenzijdig belastende houding werkt (langdurig staan, zitten, gebogen
werken, e.d.), kunt u deze belasting zelf oplossen of voorkomen door:
o afwisseling van het werk met andere werkzaamheden
o aanpassen van uw werkwijze
o aanpassen van de werkplekinstelling
o inlassen van pauzes

Indien u in uw werk veel kortdurende steeds terugkerende bewegingen moet maken,
kunt u:
o het werk afwisselen met andere werkzaamheden
o pauzes inlassen
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Indien u in uw werk regelmatig moet tillen, kunt u dan:
o gebruik maken van tilhulpmiddelen

6.4 Conclusies

De aftapmogelijkheden voor het monitoren van werkplekcondities zijn niet toereikend.
Voor de drie beleidsgebieden: doelgroepen, arbeidsinhoud en ergonomie zou het
wenselijk zijn dat er periodiek aanvullende informatie beschikbaar komt op deze groep
variabelen. In dit hoofdstuk werden vragenlijsten gepresenteerd die in deze lacune
kunnen voorzien. Het zijn vragenlijsten voor werknemers. De praktische haalbaarheid
van monitoring met deze vragenlijsten op korte termijn moet evenwel niet groot
geacht worden. De manier waarop voor deze variabelen informatie verzameld zou
moeten worden, is dezelfde als die in de Mon.SLB wordt gehanteerd in de vragenlijst
voor werknemers. De meest praktische oplossing is dus aan dit instrument vragen
toe te voegen. Aangezien de Mon.SLB niet te veel uitgebreid kan worden, zijn in
dit hoofdstuk drie voorstellen gedaan voor aanvullingen met een minimum aantal
vragen.
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7. Samenvatting en conclusies

In dit rapport is verslag gedaan van een haalbaarheidsonderzoek van monitoring op
de gebieden arbeidsinhoud en ergonomie. In het onderzoek waren ook begrepen de
variabelen die inzicht kunnen verschaffen in het beleid van intermediairen (opleidingen
en arbodiensten) en arbeidsorganisaties alsmede de kansen op arbeidsgebonden uitval
als gevolg van psychische en fysieke belasting. Tevens werden de mogelijkheden
van monitoring van het welzijnsbeleid ten aanzien van doelgroepen onderzocht.
'Haalbaarheid' is hier zowel inhoudelijk als praktisch opgevat. De eerste
onderzoeksvraag was: wat zijn de variabelen die representatief mogen worden geacht
voor de effectiviteit van beleid? De tweede vraag luidde: 'op welke wijze kan effectief
en efficiënt periodiek informatie verzameld worden?'
In dit hoofdstuk wordt het voorgaande samengevat en worden ge conclusies
weergegeven.
In de laatste paragraaf wordt een korte beschouwing gewijd aan mogelijke
vervolgstudies op dit terrein.

7.1 Samenvatting en conclusies

7.1.1 Opzet en werkwijze

Monitoring is volgens de IBA-nota 'de waarneming van beleidseffecten en van
ontwikkelingen die tot bijstelling van beleid moeten leiden'. De te monitoren
beleidsgebieden in deze studie zijn arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen.
De haalbaarheid van een monitoring zoals hier beoogd, werd op twee manieren
onderzocht:
Ie. inhoudelijk; de onderzoeksvraag luidde: 'Welke variabelen geven een goede

indicatie voor beleidseffecten en veranderingen en wat zijn voor monitoring
geschikte operationalisaties daarvan?'

2e. praktisch; de onderzoeksvraag was: 'Op welke wijze kan effectief en efficiënt
periodiek informatie verzameld worden?'

De werkwijze in het onderzoek was als volgt. Eerst werd een model ontwikkeld van
relevante variabelen. Relevant zijn in dit verband variabelen die als indicatief
beschouwd kunnen worden voor de effecten van het beleid waar het hier om ging.
Van deze variabelen is systematisch nagegaan of andere periodiek aftapbare bronnen
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daarover informatie opleveren. De waarde van die aftapmogelijkheden is in een
proef rapportage nader onderzocht (bijlage 2). Van de niet of slechts beperkt aftapbare
variabelen zijn vervolgens enkele clusters geselecteerd. Daarvoor zijn monitor-modules
ontwikkeld; tevens is de haalbaarheid van toepassing daarvan onderzocht en zijn er
praktische voorstellen daarvoor gedaan op grond van de bevindingen.

7.1.2 Resultaten

Het model, dat in schema 1 (blz. 2) wordt weergegeven onderscheidt variabelen op
drie niveaus: het niveau van intermediairen, van organisaties en van effecten voor
individu en organisatie. Het beleid heeft - zo komt tot uitdrukking in het model -
direct en indirect via de intermediaire instanties, invloed op de condities op organi-
satie- en werkplekniveau en dat heeft weer effecten voor het individu en de
organisatie.

Aftapbaar bleek de informatie over de volgende variabelen:
• aanwezigheid van arbeidsinhoudelijke en ergonomische deskundigheid (Niveau

2. Organisatie, 2a. Arbobeleid),
• cyclustijden, autonomie, contacten en werkdruk (Niveau 2. Organisatie, 2c. Con-

dities werkplek),
• afwisseling in de functie en problemen met de kwantitatieve produktienonnen

(verg. werkdruk, Niveau 2 Organisatie, 2c. Condities werkplek),
• kwalificatieontwikkeling (Niveau 3. Effecten, 3a. Effecten op individueel niveau),
• lichamelijke en geestelijke klachten, ziekte en arbeidsongeschiktheid (Niveau 3.

Effecten, 3a. Effecten op individueel niveau),
• hinder van belastende houdingen, bewegingen enJof krachtsinspanning (Niveau

3. Effecten, 3a. Effecten op individueel niveau),
• de spreiding van effecten over doelgroepen (Niveau 3. Effecten, 3a. Effecten op

individueel niveau),
• uitval, uitstroom en instroom (Niveau 3. Effecten, 3b. Effecten op organisatieni-

veau).
Beperkt aftapbaar bleek de informatie over de volgende variabelen:
• aandacht voor arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen in de risicoinventarisatie

en -evaluatie (Niveau 2. Organisatie, 2a. Arbobeleid);
• genomen beleidsmaatregelen op de drie terreinen (Niveau 2. Organisatie, 2a.

Arbobeleid);
• alle variabelen onder Condities organisatie (Niveau 2. Organisatie, 2b.);
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• organiserende taken in de functie (Niveau 2. Organisatie, 2c Condities werkplek);
• aanpasbaarheid van arbeidsinhoud en de verdeling van doelgroepen over functies

en werkplekken (Niveau 2. Organisatie, 2c. Condities werkplek, doelgroepen).

Nadere beschouwing van de niet aftapbare variabelen leidde tot de volgende
conclusies.
Voor de variabelen op Niveau 1. Intermediairen en de variabelen onder Niveau 2a
Arbobeleid met betrekking tot risico-inventarisatie en arbojaarplan, werd het goed
mogelijk geacht monitoring op te zetten. Voorstellen daarvoor werden gedaan, maar
in het kader van dit project niet verder uitgewerkt. In paragraaf 7.2 wordt hierop nader
ingegaan.
Voor de variabelen 'bekendheid met wet- en regelgeving' en 'beleidsmaatregelen'
werd verwezen naar het weliswaar (nog) niet periodieke onderzoek 'Implementatie
wet- en regelgeving arbeidsinhoud en ergonomie' dat in 1995 wordt uitgevoerd.
Voor drie clusters van variabelen werd geconcludeerd dat die direct relevant zijn
voor het onderhavig beleidsgebied. Daarom werden zij verder geoperationaliseerd
in een instrument voor monitoring. Onderzocht is tevens wat de praktische
mogelijkheden voor toepassing van die instrumenten zijn. Het betreft de variabelen
onder de noemers:
• Condities organisatie (Niveau 2b.),
• Integratie arbeidsinhoud en ergonomie in (her)ontwerp (deel van Niveau 2a.),
• Condities werkplek (Niveau 2c.)
De monitoring van het eerste cluster Condities Organisatie werd goed mogelijk geacht
door aanpassing van de delen van de Monitor Stress en Lichamelijke Belasting
(Mon.SLB) die daarop betrekking hebben. Inhoofdstuk 4 werden daarvoor twee voor-
stellen gedaan. Het eerste behelst betrekkelijk kleine veranderingen in de Mon.SLB
(zie het kader hieronder). Het tweede betekent een ingrijpende verandering, maar
biedt op grond van een model de mogelijkheid tot reductie van een aantal gegevens
tot één variabele: Nieuwe Produktievorm die theoretisch een goede voorspeller wordt
geacht voor goede kwaliteit van de arbeidsinhoud en ergonomie.
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Voorstel 4.2:
De volgende vraag toevoegen:
Hoe groot is het percentage indirecte medewerkers (dat zijn medewerkers in ondersteunende en
stafdiensten in het bedrijf, niet de leidinggevenden)?

Voorstellen voor de Mon.SLB met betrekking tot het onderwerp 'organisatorische condities':
Voorstel 4.1:
Aan de vraag over de vorm van de produktiestructuur (vraag 40) een reeks van figuren
toevoegen. Deze moeten aan de respondenten worden voorgelegd zodat die zich één en hetzelfde
beeld van de verschillende structuren kunnen vormen.

Voorstel 4.3:
Aan de vraag over groepswerk (vraag 39) toevoegen de volgende definitie van groeps- of
teamwerk:
"Een vaste groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het totale proces
waarin produkten.of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant geleverd
worden. Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost dagelijkse problemen op en ver-
betert processen en werkmethoden, zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op de leiding
of ondersteunende diensten." (Van Amelsvoort en Scholtes, 1993, p.9)

Voorstel 4.4:
Aan vraag 41 van de Mon.SLB over het aantal hiërarchische lagen de volgende toevoegen:
Hoe groot is het percentage leidinggevenden op het totale aantal medewerkers?

Voor de monitoring van de 'integratie van arbeidsinhoud en ergonomie In

(her)ontwerp' werd eveneens een model gepresenteerd (zie hoofdstuk 5). Dat model
biedt de mogelijkheid om de antwoorden op een aantal vragen terug te brengen tot
één variabele 'mate van integratie' die indicatief is voor een bron-aanpak. Om
praktische redenen werd naast een optimale uitwerking ook een minimale uitwerking
gegeven die opgenomen zou kunnen worden in Mon.SLB zonder dat instrument te
veel geweld aan te doen (zie het kader hieronder).



Voorstel 5.2
Aan de vragenlijst voor managers en ondernemingsraden toevoegen de volgende twee vragen:

Indien sprake is geweest van een groot project van vernieuwing of verandering van de or-
ganisatie, het proces, de functies of de werkplekken, was er voor dat project een multidis-
ciplinair projectteam aangesteld waarin ook deskundigen op de terreinen arbeidsinhoud en
ergonomie participeerden? ja/nee
Was de ondernemingsraad structureel bij de ontwikkeling van het project in verschillende
fasen betrokken of was er een vorm van werknemersparticipatie in het project? ja/nee

Slechts twee 'ja' antwoorden geven een positieve score voor integratie van arbeidsinhoud en
ergonomie in ontwerpprojecten.
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Voorstellen voor de Mon.SLB met betrekking tot het onderwerp 'integratie arbeidsinhoud en
ergonomie in (her)ontwerp':

Voorstel 5.1
Aan de vragenlijst voor werknemers van de Mon.SLB toevoegen, de volgende twee vragen:

Bent u wel eens naar een cursus geweest of heeft u op andere wijze voorlichting gehad
over eisen te stellen aan de inhoud van functies en werkplekinrichting ? ja/nee
Wordt u in het algemeen in de gelegenheid gesteld (d.w.z. u krijgt informatie, u kunt er
met effect iets over zeggen in bijv. werkoverleg) uw oordeel te geven over nieuwe plannen
over taakverdeling, werkplekinrichting, machines, middelen of werkprocedures ? ja, als
regel wel/nee, zelden of nooit.

Voor het monitoren van 'condities werkplek' werden vragenlijsten gepresenteerd,
in hoofdstuk 6. De haalbaarheid van monitoring met deze vragenlijsten op korte
termijn werd evenwel niet groot geacht. Ook voor dit onderwerp werden om
praktische redenen voorstellen gedaan voor aanvullingen van de Mon.SLB met een
minimum aantal vragen (zie het kader hieronder).



Voorstellen voor de Mon.SLB met betrekking tot het onderwerp 'condities werkplek':
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Voorstel6.i
Aan de vragenlijst voor werknemers toevoegen, de volgende vraag:
Hoe ziet uw arbeidscontract er uit?

. vast contract/tijdelijk contract/v. beperkte duur

. vast aantal uren/flexibel aantal uren/oproepcontract.

Voorstel 6.2
Aan de vragenlijst voor werknemers toevoegen, de volgende vragen:
Komen er in uw werk wel eens storingen, incidenten of oponthoud voor door:
- onvoldoende of te late informatie? Ja/nee
- slechte of onvoldoende materialen? Ja/nee
- gebrekkige hulpmiddelen? Ja/nee
- problemen met de afstemming van het werk met collega's? Ja/nee

Voorstel 6.3
Aan de vragenlijst voor werknemers toevoegen, de volgende vragen:
indien u in een eenzijdig belastende houding werkt (langdurig staan, zitten, gebogen werken,
e.d.), kunt u deze belasting zelf oplossen of voorkomen door:
o afwisseling van het werk met andere werkzaamheden
o aanpassen van uw werkwijze
o aanpassen van de werkplekinstelling
o inlassen van pauzes

indien u in uw werk veel kortdurende steeds terugkerende bewegingen moet maken, kunt u:
o het werk afwisselen met andere werkzaamheden
o pauzes inlassen

indien u in uw werk regelmatig moet tillen, kunt u dan:
o gebruik maken van ti/hulpmiddelen

7.1.3 Algemene conclusies

De algemene conclusie is .dat voor monitoring van het arbeidsinhoud- en
ergonomiebeleid veel informatie beschikbaar komt uit het instrument Monitoring
Stress en Lichamelijke belasting. Aanvullende informatiebronnen zijn het Doorlopend
Leefsituatie Onderzoek van het CBS en de Panelstudie van de OSA. Met name
informatie over Werkplekcondities en Effecten voor het individu komt periodiek be-
schikbaar. Voorzover (tegen betaling) beschikt kan worden over de respectievelijke
databestanden, kunnen die gegevens bewerkt worden tot een voor het beleid op de
gebieden arbeidsinhoud en ergonomie relevante rapportage, zoals in bijlage 2. De
kosten van het opstellen van een dergelijke rapportage zijn ca. f 50.000'.

Inclusief de kosten voor de aanschaf van de databestanden, excl. BTW, tarief 1995.
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Minder goed aftapbaar is informatie over 'condities organisatie' en over 'integratie
van eisen omtrent kwaliteit van de arbeid in het ontwerp van organisaties, arbeids-
processen en werkplekken'. Het werd echter niet haalbaar geacht om voor deze onder-
werpen een apart systeem van monitoring op te zetten dat qua vorm veel zal lijken
op en qua inhoud zal overlappen met de eerder genoemde instrumenten. Wel lijkt
het mogelijk - rekening houdend met het feit dat dat instrument niet veel kan worden
uitgebreid - enkele vragen in het Mon.SLB-instrument op te nemen cq. aan te passen.
De voorstellen daarvoor zijn in voorgaande kaders opgenomen. Het doen van
voorstellen voor uitbreiding van het DLO of de Panelstudie van de OSA werd weinig
kansrijk geacht.

7.2 Nieuwe monitor-vormen

In dit rapport werden enkele suggesties gedaan voor monitoring op het niveau van
Intermediairen en de Implementatie van Arbobeleid in organisaties. Deze voorstellen
waren:
• Periodieke inhoudsanalyse van curriculae van voor arbobeleid relevante opleidingen

en steekproefsgewijze toetsing in de praktijk.
• Opzet van een verwerkingssysteem van informatie die door Arbodiensten aan de

certifieerende instelling verstrekt moet worden.
• Opzet van een verwerkingssysteem van de informatie uit de verslagen van risico-

inventarisaties en -evaluaties (RIIE) en arbojaarplannen die I-SZW ontvangt bij
inspecties of van steekproeven van bedrijven kan opvragen.

Aan deze voorstellen is in dit onderzoek geen nadere uitwerking gegeven omdat zij
het beleidsgebied waar het hier om ging te boven gaan. Het zijn evenwel zeer
praktische en periodiek te herhalen vormen van monitoring, die in de aandacht van
SZW worden aanbevolen.
Daarnaast werd het voorstel gedaan om aan de studie 'Implementatie wetgeving en
beleid welzijn' die eenmalig wordt uitgevoerd een systeem voor periodieke monitoring
te ontlenen. Periodiek zou dan informatie beschikbaar komen over de 'bekendheid
met wet- en regelgeving' op deze terreinen en over het type 'beleidsmaatregelen'
dat in dit verband in organisaties wordt getroffen.

Naast deze voorstellen levert de studie een aantal ideeën op voor monitoring.
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Idee 1
Monitoring van koplopers in een aantal kern sectoren.
Koplopers zijn die ondernemingen die door branche-organisaties getypeerd worden
als: succesvol, innovatief of marktleider. Kernsectoren zijn bijvoorbeeld: bank- en
verzekeringssector, de sector transport en distributie en de sector chemie.
De vragen in die monitoring zijn:
a) maken deze ondernemingen deel uit van een netwerk of keten van toeleveranciers,

verzelfstandigde of zelfstandige ondersteunende diensten en afnemers?
b) wat is de structuur van deze ondernemingen; dat wil zeggen:

• is de produktiestructuur te typeren als een lijn-, functionele of groepenstructuur
en zijn staftaken georganiseerd in aparte afdelingen dan wel geïntegreerd in
uitvoerende functies of groepen?

• is de besturingsstructuur gecentraliseerd of gedecentraliseerd en wordt al of
niet in groepen gewerkt?

(Zie voor een verdere uitwerking en operationalisaties, hoofdstuk 4.)
c) wat is de cultuur van deze ondernemingen; dat wil zeggen:

• past de onderneming in een cultuurtype: (Muien en Koopman, 1991)
• is sprake van human resources management?

d) hoe zijn de arbeidsverhoudingen in deze ondernemingen; dat wil zeggen:
• eigen CAO, branche-CAO, geen CAO?
• bestaan ondernemingsraad, omvang ondernemingsraad, goedgekeurd reglement?
• aanwezigheid en functioneren arbozorgsysteem, arbojaarplan, arbojaarverslag,

RI/E-rapportage?
• zijn er faciliteiten voor vakbondswerk in de onderneming?

c) wat zijn de ontwikkelingen in de werkgelegenheidsverhoudingen in de laatste vijf
jaar; dat wil zeggen:
• ontwikkeling omvang van de werkgelegenheid?
• ontwikkeling structuur van de werkgelegenheid: aantallen personeel verdeeld

naar: leeftijd, sekse, opleidingsniveau en -richting, geboorte land (van de
ouders), gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid?

• ontwikkeling aantallen vaste en tijdelijke contracten?
• veranderingen in individuele contractvormen, part time, flexibele contracten,

mini-max contracten, oproep contracten?
d) wat is de kwaliteit van de arbeid; dat wil zeggen:

• is de functiesamenstelling van de meest voorkomende functies in de
verschillende afdelingen of delen van de onderneming volledig te noemen?

• zijn er in de meest voorkomende functies in de verschillende afdelingen
voldoende regelmogelijkheden gezien de mogelijke regelproblemen?

I
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• voldoen de ergonomische condities aan algemeen geldende normen en zijn
er voldoende regelmogelijkheden om ergonomische problemen op te lossen
(de fysieke of mentale belasting aan de eigen belastbaarheid aan te passen)?

• wordt in het arbobeleid met specifieke doelgroepen rekening gehouden?
(Zie voor operationalisaties, hoofdstuk 6.)

Idee 2
Monitoring van aantallen werknemers met specifieke blootstellingsrisico's.
Periodiek monitoren van de omvang van beroepsgroepen of werknemersgroepen die
werken onder een specifieke combinatie van wat in deze studie heet 'condities
werkplek', zoals bijvoorbeeld:

• aantal werknemers dat kortcyclische arbeid verricht;
• aantal werknemers dat langdurig beeldschermwerk verricht;
• aantal werknemers dat werkt in het hele lichaam omvattende beschermende

kleding (ruimtevaartpakken);
• aantal werknemers dat bewakingsarbeid (bewaken van processen of situaties

via monitors) verricht;
• aantal werknemers dat permanent zeer veel informatie moet verwerken (high

information density);
• aantal werknemers dat blootstaat aan fysieke belasting door tillen of dragen

van zware lasten.
• aantal werknemers dat blootstaat aan belasting door repeterend handelen of

werken in een belastende houding;
• aantal werknemers dat werkt in een functie die ontstaan is na functiedifferentia-

tie.

Idee 3
Monitoring van de relatieve waarde die door verschillende categorieën in de
beroepsbevolking aan kwaliteit van arbeidsinhoud en ergonomie wordt gehecht.
De vragen in deze monitoring zijn:

• Is de beroepsbevolking te clusteren rond combinaties van bijvoorbeeld de
volgende kenmerken: leeftijd, sekse, opleidingsniveau, opleidingsrichting,
geboorte land (van de ouders), economisch alleenstaand, verantwoordelijk voor
kind(eren), gedeeltelijk arbeidsgeschikt? Is het mogelijk een typologie van de
nieuwe werknemers op te stellen. (Bijvoorbeeld:
type 1: tussen de 40- en 50-jarige technische vakman, in Nederland geboren,
kostwinner met studerende kinderen,

type 2: tussen de 15- en 25-jarige vrouw, ongeschoold, geboren in Nederland
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uit Marokkaanse ouders, bij deze ouders wonend.
enz.)

• Wat zijn de feitelijke werkplekcondities van (steekproeven uit) de verschillende
clusters (zie voor de operationalisatie van werkplekcondities in vragen ten
aanzien van arbeidsinhoud en ergonomie, hoofdstuk 6)?

• Hoeveel belang wordt door de mensen binnen de verschillende clusters aan
de kwaliteit van de verschillende werkplekcondities gehecht?
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1A. PERIODIEKE DATASETS EN BIJBEHORENDE INSTRUMENTEN

Monitor Stress en lichamelijke belasting (MonSLB): TNO-PG/LTD

Beschrijving van het instrument
Doelgroep: De monitor stress en lichamelijke belasting bestaat

uit een werknemersvragenlijst . en een
werkgevers/OR-vragenlijst.

Inhoud: Persoons- en overige gegevens (werknemer)
Algemene kenmerken bedrijf (werkgever/OR)
Herkenning van lichamelijke belasting of
stressrisico's (werkgever, werknemer/OR)
Herkenning knelpunten in gezondheid, verzuim,
verloop en arbeidsongeschiktheid (werkgever/OR)
Verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid
(werkgever/OR)
Preventiebeleid (werkgever/OR)
Evaluatie van preventiemaatregelen (werknemer)
Bevorderende en belemmerende factoren
(werkgever/OR)

Antwoordcategorieën: Wisselend
Validiteitlbetrouwbaarheid: Gebaseerd op gevalideerde en betrouwbare

instrumenten (zie Houtman e.a. 1993)
Frequentie van toepassing: Nog niet periodiek in gebruik, dit ligt wel in de

bedoeling.
Referentiebestand: In 1993 is er door de Loontechnische Dienst een

steekproef genomen van 880 bedrijven in de
industrie, de groothandel en de zakelijke
dienstverlening. Bij TNO-PG zijn momenteel drie
referentiebestanden aanwezig (werknemers,
werkgeversenOR-leden).Hetwerknemersbestand
bevat 7717werknemers en hetwerkgeversbestand
782 bedrijven. Het OR bestand bevat 285 OR-en.
De opzet was alleen bedrijven met 35 tot 300
werknemers te bereiken. Er zitten echter ook wat
grotere bedrijven in, maar het bestand is niet
representatief voor alle bedrijven als het om
bedrijfsomvang gaat.
In dit instrument is gebruik gemaakt van delen uit
andere bestaande instrumenten: Job Content
Questionnaire, Vragenlijst Arbeid en Gezondheid,
Vragenlijst Organisatie Stress-Doetinchem,
Vragenlijst BewegingsApparaat, Doorlopend
Leefsituatie Onderzoek, Vragenlijst Onderzoek
Ervaren Gezondheid

Opmerkingen:



Aftapmogelijkheden variabelen
Arbobeleid:

Condities organisatie:

Condities werkplek:

Effecten individu:
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In de werkgeversvragenlijst zijn vragen opgenomen
over het arbobeleid: aandacht voor stress en
lichamelijke belasting in risico-inventarisatie en
arbojaarplan; aanwezigheid van deskundigen in het
bedrijf; algemene, niet-individuele en individuele
maatregelen ter vermindering of voorkoming van
stress en lichamelijke belasting.
De vraag naar de aanwezigheid van deskundigheid
bevat ook een ergonoom en een A&O-deskundige
als antwoordcategorieën. Bij de overige vragen
moeten enkele kanttekeningen geplaatst worden. De
invalshoek is expliciet stress en lichamelijke
belasting. Er ontbreekt dus informatie over de
aandacht voor arbeidsinhoud en ergonomie in risico-
inventarisatie en arbojaarplan en ook eventueel
getroffen maatregelen buiten dit kader kunnen niet
voldoende worden belicht. Wel worden er voor onze
doeleinden relevante maatregelen in de
antwoordcategorieën opgenomen.
In de werkgeversvragenlijst zijn enige vragen
opgenomen over de condities op organisatieniveau:
produktie- of dienstenstructuur en de aanwezigheid
van teams/groepen. De eerste vraag is voor ons
bruikbaar. De omschrijving van teams/groepen is
dusdanig breed, dat er een overmelding is van de
omvang van dit verschijnsel.
In de werknemersvragenlijst zijn vragen opgenomen
over de condities van de werkplek. Het gaat
om een aantal relevante en intern consistente
schalen: autonomie, vaardigheidsmogelijkheden,
arbeidsverhoudingen/sociale steun, taakeisen, fysiek
belastende factoren, dynamische belasting en
houdingsbelasting (voor· de inhoud van de
verschillende schalen zie tabel 4). Daarnaast is er
een vraag over kort-cyclische arbeid. Bij de invulling
van een aantal schalen kunnen wat kanttekeningen
geplaatst worden. De invulling van de schaal
'vaardigheidsmogelijkheden' komt niet overeen met
door ons geformuleerde variabelen betreffende de
functie-inhoud, zoals moeilijkheid en volledigheid.
Voor zowel deze schaal als de schaal 'taakeisen'
geldt dat ze zich op de grens bevinden van wat wij
als effecten definiëren (op de grens tussen condities
en effecten). De invulling van de schaal 'sociale
steun' is breder dan alleen regelmogelijkheden.
In de werknemersvragenlijst zijn vragen opgenomen
over de effecten op individueel niveau, het gaat om
een aantal relevante schalen: hinder fysiek
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Effecten organisatie:

belastende factoren, psycho-somatische klachten,
emotionele uitputting, klachten bewegingsapparaat.
Verder zit er informatie in het bestand over het
aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten.
In de werkgeversvragenlijst zijn vragen opgenomen
over de effecten op de organisatie: de door de
werkgever ingeschatte invloed van beleidsmaat-
regelen op de produktiviteit, de kwaliteit van het
produkt, het ziekteverzuim, de WAO-intrede, het
verloop en de motivatie; het ziekteverzuim-
percentage; WAO-intrede; moeilijk vervulbare
vacatures.

Uitsplitsingsmogelijkheden doelgroepen, branches en beroepen
Doelgroepen: Er bestaat de mogelijkheid tot uitsplitsen naar

geslacht, leeftijd en nationaliteit (nederlandse en niet
nederlandse). In het referentiebestand zijn
onvoldoende jeugdigen aanwezig om hier een
onderscheid in te maken. De overige doelgroepen
(vrouwen, 55+ers en niet-nederlanders) zitten erwel
voldoende in om onderscheid te kunnen maken, met
de kanttekening dat niet-nederlanders sterk zijn
ondervertegenwoordigd en bovendien geen
onderscheid kan worden gemaakt naar de
verschillende nationaliteiten (zie tabel 1 voor de
verdeling van doelgroepen in het werknemers-
bestand).

Branches: Er zitten voldoende respondenten in het bestand om
in de analyse uit te splitsen naar branche (1- en 2-
digit-niveau: 4 resp. 13 branches). Er zijn
onvoldoende bouwbedrijven bereikt, zodat deze
sector buiten de analyse gehouden wordt (zie tabel
2 voor de verdeling naar branches).

Beroep: Er zitten voldoende respondenten in het bestand om
uit te splitsen naar beroep (zie tabel 3 voor de
verdeling naar beroepen en beroepsgroepen).

Bruikbaarheid/toegankelijkheid
Toegankelijkheid data: Aangezien de bestanden bij TNO-PG aanwezig zijn,

zijn er geen problemen met de toegankelijkheid van
de data.
In verband met de toegankelijkheid van de data en
de intentie van dit instrument om periodiek
representatievè informatie te leveren, vormt dit
instrument een bruikbare databron voor onze eigen
monitordoeleinden. Dit geldt voor enkele
beleidsvragen (aanwezigheid deskundigheid en
maatregelen), voor de vraag naar de
produktiestructuur, voor enkele schalen op het

Eindoordeel bruikbaarheid:
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niveau van de werkplekcondities (m.n. autonomie,
fysieke belasting), voor de schalen op het individuele
effectenniveau en voor de variabelen op het
organisatorische effecten niveau (ziekteverzuim,
verloop, arbeidsongeschiktheid en vacatures). Met
name op het niveau van de condities en de effecten
is het zinvol om onderscheid te maken naar branche,
beroep en doelgroepen.
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Monitor instrument voor inventarisatie van arborisico's en preventiebeleid binnen
de gezondheidszorg: TNO-PGIBVG

Beschrijving van het instrument
Doelgroep: Het instrument bestaat uit een werknemersvragenlijst

en een werkgevers/OR-vragenlijst (twee delen). Het
instrument is gericht op de .gezondheidszorg
(intramuraal) en maatschappelijke dienstverlening
(wijkverpleging, gezinsverzorging, bejaardenhulp,
bejaardenhuizen).
Persoons- en overige gegevens, functie/beroep;
Werkrooster;
Vakbekwaamheid (condities);
Fysieke belasting (condities en effecten);
Werkdruk (condities, effecten);
Emotionele belasting (condities, effecten);
Autonomie (condities);
Arbeidsverhoudingen (condities);
Informatie;
Werkomgeving (condities);
Veiligheid (condities, procedures, effecten);
Getroffen maatregelen.
Algemene kenmerken bedrijf en respondent;
Verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid;
Herkenning risicofactoren: fysieke belasting, stress,
veiligheid/hygiëne, werkomgeving;
Herkenning knelpunten in gezondheid, verzuim,
verloop en arbeidsongeschiktheid;
Preventiebeleid (alle risicofactoren);
Bevorderende en belemmerende factoren.
wisselend
Het instrument is voor een zeer groot deel identiek
aan het instrument stress en fysieke belasting. Dit
laatste is voor belangrijkste deel gebaseerd op
gevalideerde en betrouwbare instrumenten.
Toegevoegd zijn vragen uit het NOVEC-instrument
(NIPG Onderzoeksvragenlijst Ergonomische
Condities). Het deel dat afkomstig is uit de NOVEC
is niet getoetst op validiteit en betrouwbaarheid.
Het ligt in de bedoeling om dit instrument periodiek
toe te passen.
In het bezit van TNO-PG is een testbestand van ca.
1000 werknemers en ca. 20 werkgevers. Bij de BVG
wordt het bestand inmiddels uitgebreid.

Inhoud werknemerslijst:

Inhoud werkgeverslijst:

Antwoordcategorieën:
Validiteit/betrouwbaarheid:

Frequentie van toepassing:

Referentiebestand:

Aftapmogelijkheden variabelen
Variabelen: In de werkgeversvragenlijst zijn vragen opgenomen

over het arbobeleid en over de effecten op
organisatieniveau.
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In de werknemersvragenlijst zijn vragen opgenomen
over de condities van de werkplek en de effecten
op individueel niveau.

Uitsplitsingsmogelijkheden doelgroepen, branches en beroepen
Doelgroepen: Populatiekenmerken onbekend.
Branche/beroep: Betreft alleen gezondheidszorg en maatschappelijke

dienstverlening.

Bruikbaarheid/toegankelijkheid
Toegankelijkheid data: Het bestand is eigendom van BVG, niet zonder meer

toegankelijk.
Aangezien het instrument nog in ontwikkeling is, nog
onbekend is of het inderdaad periodiek ingezet gaat
worden en de data niet zonder meer toegankelijk
zijn, leent het instrument zich op dit moment nog niet
voor onze monitordoeleinden. Indien TNO de
beschikking krijgt over het databestand in de
toekomst kan de bruikbaarheid opnieuw bezien
worden.

Eindoordeel bruikbaarheid:
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Doorlopend Leefsituatie Onderzoek (DLO): CBS

Beschrijving van het instrument
Doelgroep: Nederlandse bevolking, waaronder beroepsbevolking
Inhoud: Persoonsgegevens: leeftijd, geslacht,· nationaliteit

Arbeid: functienaam, werktempo, ploegendienst,
eentonig werk, geen goede aansluiting, tussen werk
en opleiding/ervaring, geen goede ontplooiings-
mogelijkheden, geen goede promotiemogelijkheden,
lawaai op het werk, stank op het werk, zware
lichamelijke belasting op het werk, vuil werk,
gevaarlijk werk
Gezondheid: VOEG (13 items over psycho-
somatische klachten), chronische aandoeningen

Antwoordcategorieën: Arbeid: vijf-keuzemogelijkheid; VOEG: dichotoom
Validiteit en betrouwbaarheid: representatief voor de beroepsbevolking;

betrouwbaarheid onbekend voor de arbeidsvragen
Cronbach a voor de cluster van vragen over
'oninteressant werk' is .55, voor fysieke en fysiche
factoren .63 (zie Houtman e.a., 1991).
Validiteit en betrouwbaarheid VOEG goed.
sinds 1989 jaarlijks (niet bij dezelfde populatie)
Jaarlijks worden er zo'n 3 à 4000 mensen
ondervraagd, waarvan ca. de helft tussen de 18 en
65 jaar en werkend is.
In dit instrument is de 13-item versie van de VOEG
(Vragenlijst Onderzoek Ervaren Gezondheid)

Frequentie van toepassing:
Referentiebestand:

Opmerkingen:

opgenomen

Aftapmogelijkheden variabelen
Variabelen: In de DLO bestanden zitten aftapmogelijkheden voor

de condities werkplek (eentonig en lichamelijk zwaar
werk, hoog werktempo) en voor de effecten op
individueel niveau (ontplooiingsmogelijkheden, werk
sluit aan bij opleiding/ervaring, algemene satisfactie
en klachten/ziekte, m.n. de VOEG)

Bruikbaarheid/toegankelijkheid
Toegankelijkheid data: De gegevens uit de DLO worden gepubliceerd,

echter de relevante vragen worden niet naar
bedrijfstak gesplitst. TNO-PG heeft de bestanden tot

Uitsplitsingsmogelijkheden doelgroepen, branches en beroepen
Doelgroepen: De bestanden bieden de mogelijkheid om uit te

splitsen naar geslacht, leeftijd en nationaliteit.
Branche/beroep: Het DLO biedt informatie over 7 bedrijfstakken en

7 beroepstakken; enkele bedrijfs- en beroepstakken
kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfs- en
beroepsklassen.



Eindoordeel bruikbaarheid:
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1993 en bezit. Voor een analyse op deze bestanden
zal tevens een bijdrage van de aanschafkosten
moeten worden betaald. Nieuwere gegevens moeten
bij het CBS gekocht worden.
Het voordeel van dit bestand is de omvang, de
representativiteit en de periodiciteit. Het nadeel is
het geringe aantal variabelen dat geschikt is voor
onze doeleinden.
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OSA panelstudies: OSA

Beschrijving van het instrument:
Doelgroep: arbeidsaanbod (werkend en werkzoekend) enerzijds

en arbeidsvraag anderzijds (bedrijven)
Inhoud aanbodpanel: De aanbodvragenlijst bestaat uit een

standaardvragenlijst, per keer aangevuld met
variabele vragen.
Algemene vragen: leeftijd, land van herkomst,
geslacht, opleiding
Arbeidsverleden, beroep, aantal uren, overuren,
inkomen, mobiliteit
Arbeidssituatie, bedrijf, bedrijfsomvang,
leidinggevende functie, bedrijfscursussen, inwerktijd,
overdraagbaarheid van de kennis, dienstverband
(incl. thuiswerk), kenmerken van het werk,
aansluiting van werk op opleiding, tevredenheid met
baan
Vragen aan werkzoekenden
Vragen m.b.t. arbeidsethos

Inhoud vraagpanel: In het vraagpanel is gebruik gemaakt van drie
vragenlijsten (mondeling in eerste gesprek,
schriftelijke vragenlijst achtergelaten, schriftelijke
vragenlijst aan het eind van het jaar voor
bedrijfseconomische gegevens). Dit laatste heeft een
hoge non-respons tot gevolg.
Kenmerken organisatie; organisatie en
organisatieveranderingen, reorganisaties en
gevolgen voor onder andere personeelsbestand,
produkten, omzet, markt, investeringen, omvang
research en development, financieel economische
gegevens.
Kenmerken personeel: omvang, (in)direct,
leidinggevend, deeltijders, arbeidsduur, bedrijfstijd,
arbeidscontracten, vrouwelijke werknemers,
opleidingsniveau en -richting personeel,
ziekteverzuim
Kenmerken van het werk: inwerktijd,
arbeidsomstandigheden, beeldschermarbeid, omvang
ongeschoolde arbeid
Arbeidsmarkt en personeelsbeleid: ontwikkelingen
in werkgelegenheid, onderbezetting, moeilijk
vervulbare vacatures, personeelbeleid, lonen,
opleidingen, CAO, winstuitkeringen, instroom,
uitstroom, doorstroom.

Antwoordcategorieën: wisselend
Validiteit en betrouwbaarheid: de vragenlijst is opgesteld door het IVA op basis van

een theoretische onderbouwing. Validiteit en
betrouwbaarheid onbekend (?)



Frequentie van toepassing:

Referentiebestand:
Opmerkingen:

Aftapmogelijkheden variabelen
Variabelen:
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In de oneven jaren het aanbodpanel en in de even
jaren het vraagpanel.
p.m.
Om het jaar wordt een arbeidsaanbod- en een
arbeidsvraag-panelonderzoek verricht. Het
arbeidsaanbodpanel loopt sinds 1985, het
arbeidsvraagpanel sinds 1989. Hierover wordt
gerapporteerd in de trendrapporten.
OSA-panelstudies zijn er vooral op gericht
gegevensbestandenaan te leggen voor verklarend
onderzoek en hebben een geringere
steekproefomvang dan de CBS-cijfers, die vooral
gericht zijn op beschrijvende statistieken.

In' het aanbodpanel zitten vragen over de condities
werkplek (autonomie, herhaling van eenvoudige
werkzaamheden, eenzijdige fysieke belasting,
regelmogelijkheden) en over de effecten op
individueel niveau (kwalificatie-ontwikkeling,
algemene satisfactie).
In het vraagpanel zitten vragen over condities
werkplek (beeldschermarbeid, eentonig werk,
geestelijk of lichamelijk zwaar werk, tijdsdruk) en
over de effecten op organisatieniveau (uitval,
uitstroom en instroom; vacatures; investeringen in
R&D)

Uitsplitsingsmogelijkheden doelgroepen, branches en beroepen
Doelgroepen: Het aanbodpanelbiedtde mogelijkheiduit te splitsen

naar geslacht, leeftijd en nationaliteit.
Branche/beroep: Hetaanbodpanelbiedtde mogelijkheiduit te splitsen

naar beroep. Het vraagpanel biedt de mogelijkheid
uit te splitsen naar branche.

Toegankelijkheid: De data zijn niet vrij toegankelijk, maar kunnen wel
aan het Ministerie van SZW worden geleverd.

Eindoordeel bruikbaarheid: De periodiciteit en representativiteit zijn grote
voordelen van dit bestand. Er zijn met name
variabelenaf te tappen op het terrein van eentonige
functie-inhoud,kwalificatie-ontwikkelingen, effecten
op organisatieniveau.
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Enquête Beroepsbevolking (EBB) (Voorheen AKT): CBS

Beschrijving van het instrument
Doelgroep: Totale Nederlandse beroepsbevolking
Inhoud: De vragenlijst bestaat uit diverse blokken:

Huishoudgegevens (w.o. geslacht en leeftijd)
Nationaliteit
Maatschappelijke positie/tijdsbesteding
(werkend/werkloos/arbeidsongeschikt
Inventarisatie werkkringen (w.o. aantal uur per week)
Positie in de werkkring:
werknemer/familiebedrijf/zelfstandige, vast
maandloon, doorbetaald bij ziekte, vast
contract/uitzendkracht/oproepkracht/invalkrachtIW
SW/tijdelijk
Basisgegevens arbeidsduur
ADV/verlof
Regeling van de werktijden: ploegendienst,
nacht/avond/weekenddienst
Aanvullende gegevens arbeidsduur (w.o. ziekte,
zwangerschapsverlof)
Woon-werkverkeer/bedrijf (w.o. soort bedrijf)
Beroep: beroep/functie, leidinggevende functie, soort
werk/voornaamste werkzaamheden, omvang bedrijf
Retrospectieve gegevens: sinds wanneer in deze
werkkring, aantal uren per week een jaar geleden,
contract voorheen, soort bedrijf voorheen
Meer/minder werken: meer of minder willen werken,
meer of minder kunnen gaan werken, van werkkring
willen veranderen
Onderwijs: onderwijs actueel, wordt de
opleiding/cursus gegeven of georganiseerd onder
verantwoordeliikheld van het bedrijf, betaald
studieverlof, gevolgd onderwijs
Uitkeringen/pensioen
GAB/GWNakbond
Verhuizing
diversen
Representatief voor de beroepsbevolking. Validiteit
onbekend.
Sinds 1987 jaarlijks. In 1992 is de vragenlijst herzien
representatieve steekproef van de nederlandse
bevolking. In 1992 bevat het bestand ca. 58.000
respondenten.
De uitkomsten van de enquête worden
gepresenteerd in diverse publikaties.

Antwoordcategorieën:
Validiteit en betrouwbaarheid:

Frequentie van toepassing:
Referentiebestand:

. Opmerkingen:

Aftapmogelijkheden
Variabelen: geen



Doelgroepen:

Branche/beroep:

Toegankelijkheid/kosten:
Eindoordeel bruikbaarheid:
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In de EBB bestaat de mogelijkheid uit te splitsen
naar geslacht, leeftijd en nationaliteit.
Er bestaat de mogelijkheid uit te splitsen naar
branche en beroep.
n.v.t.
niet bruikbaar in de huidige vorm. Door SlYN zou
wel de mogelijkheid onderzocht kunnen worden om
aanvullende vragen in de enquête op te laten
nemen.
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European questionnaire on the work environment: EF

Beschrijving van het instrument

Opmerkingen:

Werknemers
Demografische gegevens respondent
Opinie over EG
Werkorganisatie en werkcondities
Werkomgeving
Evaluatie werk, gezondheidssymptomen, ongeluk-
ken,
veiligheidsrisico's
Bedrijfsinformatie
Wisselend
Onbekend
In 1991 eerste steekproef, herhaling in 1995.
Representatieve internationale steekproef (alleen
autochtonen): in 1991 bestaand uit 12.819 Europese
onderdanen, waarvan 871 Nederlanders.
De vragenlijst gaat uitgebreid worden naar ca. 60
vragen, zodat er in de toekomst meer condities in
opgenomen zullen zijn.

Doelgroep:
Inhoud:

Antwoordcategorieën:
Validiteit en betrouwbaarheid:
Frequentie van toepassing:
Referentiebestand:

Aftapmogelijkheden variabelen
Variabelen: In de vragenlijst zitten vragen over condities

werkplek (pijnlijke of vermoeiende posities, dragen
of bewegen van zware gewichten, hoog werktempo,
deadlines, kort cyclische arbeid, computergebruik,
autonomie in werkvolgorde, autonomie in werktempo,
informatievoorziening, geschikte machines/
gereedschappen, geschikte meubilair/werkplek,
ondersteuning collega's en leiding)

Uitsplitsingsmogelijkheden naar doelgroepen, branches en beroepen
Doelgroepen: In het bestand kan onderscheid gemaakt worden

naar mannen en vrouwen en naar SS-ers en 55+ers.
Werknemers ouder dan 55 jaar zijn wel sterk
ondervertegenwoordigd. Er kan geen onderscheid
gemaakt worden naar nationaliteit, aangezien er
alleen autochtone Nederlanders zijn ondervraagd
(zie tabel 5).

Branches/beroepen: Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 7
branches en tussen 12 beroepen (zie tabel 5).

Toegankelijkheid: Het bestand is in bezit van TNO-PG en kan zonder
problemen geanalyseerd worden.



Eindoordeel bruikbaarheid:

l
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Vanwege de gemakkelijke toegankelijkheid, de
eenvoudigheid van de vraagstelling en de
vergelijkingsmogelijkheid met andere Europese
landen een bruikbaar bestand. Problemen zijn er wel
in de vergelijking met andere vragenlijsten.



98
1B. NIET PERIODIEKE DATASETS EN BIJBEHOREND!';: INSTRUMENTEN

Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (VAG): TNO-PG

Beschrijving van het instrument
Doelgroep: werknemers
Inhoud: Persoonsgegevens: geslacht, leeftijd

Arbeid:
- taakinhoud/zelfstandigheid
- taakeisen/stressoren
- werkorganisatie
- fysieke werkomstandigheden en veiligheid
- leiding en collega's
- lichamelijke en geestelijke inspanning
- relatie werk-privé
- beloning, waardering en toekomstverwachtingen
- algemeen oordeel werk
Gezondheidsklachten:
- lichamelijke en psychische gezondheid
- verzuim en bezoek arts
dichotoom
onderzocht en getest (de Winter, 1991)
geen periodieke toepassing, vragenlijst wordt wel
voortdurend door individuele bedrijven (geheel. of
gedeeltelijk) toegepast of opgenomen in TNO-
onderzoeken onder specifieke groepen.
Er bestaat een algemeen referentiebestand, dat
6500 werknemers bevat (4300 produktie-
medewerkers, 2200 niet-produktiemedewerkers),
maar dat eind jaren '70, begin jaren '80 is
opgebouwd. Nu sinds 1994 het uitzetten en
verwerken van de VAG bij Swets is ondergebracht
gaat er een nieuw referentiebestand opgebouwd
worden.
Naast het algemene referentiebestand bestaan er
verschillende specifieke bestanden. Er zijn diverse
niet representatieve bestanden van individuele
bedrijven (bijv. Unilever, Ziekenhuizen Waterland en
AMC) maar daarnaast zijn er bestanden die wel
representatief zijn voor een bepaalde groep. De
arbeidsvragen zijn altijd meegenomen, de
gezondheidsvragen niet altijd. Soms is de VOEG
meegenomen als gezondheidsdeel.
. In 1986 is oe VAG afgenomen in de intramurale
gezondheidszorg. Dit bestand bevat 8000
werknemers .
. In 1988 is de VBA (met als onderdeel de VAG)
afgenomen onder agrarische werknemers. Dit
bestand brvat.2000 werknemers.

Antwoordcategorieën:
Validiteit en betrouwbaarheid:
Frequentie van toepassing:

Referentiebestand:
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Opmerkingen:

. In 1991 is de VAG (het arbeidsdeel) retrospectief
afgenomen onder een groep WAO-ers (die ca. 1 jaar
in de WAO zaten). Dit bestand bevat 9000 WAO-ers
uit alle branches .
. Recent is de VAG (het arbeidsdeel) afgenomen
onder een representatieve steekproef van jongeren
onder de 30 jaar. Dit bestand bevat 733
respondenten.
De vragen uit het arbeidsgedeelte zijn identiek aan
het arbeidsgedeelte uit het Periodiek
Bedrijfsgezondheidskundig Onderzoek (PBGO).

Aftapmogelijkheden variabelen
Variabelen: In het arbeidgedeelte van de korte VAG is een

aantal clusters van vragen opgenomen die deels op
het niveau van de werkplekcondities en deels op het
niveau van de effecten liggen:
taakinhoud/zelfstandigheid, taakeisen/stressoren en
inspanning. Gevraagd wordt naar de subjectieve
beleving (klachten en satisfactie), niet naar
objectieve feiten (condities). Dit geldt ook voor de
clusters werkorganisatie en leiding en collega's (zie
tabel 6). Het gezondheidsdeel bevat vragen uit het
effectenniveau (klachten/ziekte).

Uitsplitsingsmogelijkheden doelgroepen, branches en beroepen
Doelgroepen: De korte VAG biedt de mogelijkheid uit te splitsen

naar geslacht en leeftijd, niet naar nationaliteit.
Branches: De branche is altijd terug te herleiden, aangezien

de VAG in bedrijven wordt afgenomen, waarvan
bekend is in welke branche deze zich bevinden.

Beroep: Het beroep van de respondenten is niet altijd terug
te vinden. Dit hangt af van het bestand. In ieder
geval is er wel altijd onderscheid gemaakt tussen
uitvoerend en administratief personeel.

Bruikbaarheid/toegankelijkheid
Toegankelijkheid: Het oude referentiebestand en de losse

bedrijfsbestanden zijn bij TNO-PG aanwezig. Sinds
begin 1994 wordt er door TNO-PG een nieuw
referentiebestand opgebouwd.
Gezien de wijze waarop dit bestand is opgebouwd
(meerdere losse bestanden met verschillende
groep'en en verschillende peildata) leent het zich
minder goed voor monitordoeleinden ..De geleverde
informatie is afhankelijk van wat er zich zoal
voordoet en de verschillende groepen laten zich
(gezien de spreiding van de peildata) moeilijk
vergelijken. Longitudinale gegevens worden niet

Eindoordeel bruikbaarheid:
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geleverd. Doordat het bestand echter in bezit is van
TNO-PG en dus makkelijk toegankelijk, biedt het wel
de mogelijkheid om voor groepen aanvullende
informatie te leveren, naast andere monitor-
bestanden.
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Vragenlijst BewegingsApparaat (VBA): TNO-PG .

Beschrijving van het instrument
Doelgroep: werknemers
Inhoud: Algemeen

Werk
Gezondheid
Vrije tijd
i.h.a. dichotoomAntwoordcategorieën:

Validiteit en betrouwbaarheid: homogeniteit van de clusters in de werkmodule goed
(a> .70)
geen periodieke toepassing, wel regelmatig
toegepast op wisselende populaties.
Van (delen van) de VBA zijn referentiebestanden
beschikbaar van ca. 5000 werknemers.
In 1988 is de VBA afgenomen onder agrarische
werknemers. Dit bestand bevat 2000 werknemers.
De vragen over werkdruk en psychosociale
werkaspecten bevatten onder meer de korte VAG.

Frequentie van toepassing:

Referentiebestand:

Opmerkingen:

Aftapmogelijkheden variabelen
Variabelen: zie VAG

Uitsplitsingsmogelijkheden doelgroepen, branches en beroepen
Doelgroepen: zie VAG
Branches: De vragenlijst wordt afgenomen onder wisselende

groepen. Er bestaan verschillende bestanden voor
verschillende groepen, waarin al dan niet één sector
is vertegenwoordigd.

Beroep: De vragenlijst biedt de mogelijkheid naar beroep te
differentiëren.

Bruikbaarheid/toegankelijkheid
Toegankelijkheid data:
Eindoordeel bruikbaarheid:

Het databestand is aanwezig bij TNO-PG.
zie VAG
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. NOVA-WEBA: TNO-PG

Beschrijving van het instrument
Doelgroep: werknemers
Inhoud: - volledigheid

- organiserende taken
- cyclusduur
- moeilijkheid
- autonomie
- contactmogelijkheden
- informatievoorziening
- werkdruk
- emotioneel belastende factoren
dichotoom
getest (zie Houtman e.a. 1994)
geen periodieke toepassing
Een eerste bestand uit 1992 bevatte 749
werknemers. Momenteel is er een nieuw bestand
uit 1993, dat 1602 werknemers bevat. Met dit nieuwe
bestand is voldoende spreiding bereikt naar
branches, beroepen en persoonskenmerken.

Antwoordcategorieën:
Validiteit en betrouwbaarheid:
Frequentie van toepassing:
Referentiebestand:

Aftapmogelijkheden variabelen
Werkplekcondities:

Effecten individu:

Relevant zijn de schalen functievolledigheid, kort-
cyclische taken, moeilijkheidsgraad, evenwicht in
taken, organiserende taken, autonomie in de
taakuitvoering, contactmogelijkheden, informatie-
voorziening, werkdruk en emotionele belasting (zie
tabel 9).
Relevant zijn de schalen tevredenheid met het werk,
psychosomatiscje klachten (VOEG), gezondheids-
klachten en verloopgeneigdheid.

Uitsplitsingsmogelijkheden doelgroepen, branches en beroepen
Doelgroepen: Het bestand biedt de mogelijkheid uit te splitsen naar

geslacht, leeftijd en nationaliteit. Niet Nederlanders
zijn echter sterk ondervertegenwoordigd, waardoor
dit onderscheid niet zinnig te maken valt (zie tabel
7).

Branches: Aan het onderzoek hebben 14 bedrijven
deelgenomen. Deze bedrijven zijn verspreid over de
7 grootste bedrijfstakken.

Beroepen: Er kunnen 24 functies onderscheiden worden (zie
tabel 8).

Bruikbaarheid/toegankelijkheid:
Toegankelijkheid data: Het bestand is aanwezig bij TNO-PG en dus goed

toegankelijk.
Eindoordeel bruikbaarheid: Het instrument wordt niet periodiek ingezet en is
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derhalve in de huidige opzet niet geschikt voor
monitordoeleinden. De inhoud van de schalen op
het terrein van de werkplekcondities is echter
dermate volledig en aansluitend bij de opgestelde
variabelen, dat het aanbeveling verdient de NOVA-
WEBA als instrument voor monitor-doeleinden in te
zetten.
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Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO): SKB / BGD-en
(voorheen PBGO)

Beschrijving van het instrument
Doelgroep: Werknemers
Inhoud: Gezondheid algemeen

Houding en beweging
Behandelingen
Leefgewoonten
Lichamelijke belasting
Geestelijke belasting
Taakinhoud
Omgevingsfactoren
Veiligheid
Leiding en collega's
Omgangsvormen
Overige vragen, w.o. werkzekerheid, arbeidstijden,
autonomie
ja/nee en enkele open vragen
(zie voor PBGO De Winter, Dhondt en Hildebrandt)
Frequent toegepast op steeds wisselende populaties.
Op den duur is het de bedoeling dat de data van de
PAGO landelijk verzameld gaan worden. Momenteel
zijn er een aantal grote BGD-en die de
dataverwerking van de PBGO voor een deel van de
BGD-en doen: o.a. BGD West-Brabant, BGD
Doetinchem.
Het instrument wordt bedrijfsgewijs toegepast.
Er is een nieuwe modulaire PAGO ontwikkeld,
waarvoor aanvullende modules worden ontwikkeld:
fysieke belasting (TNO-PG) en psycho-sociale
arbeidsbelasting (NIA). Naast de basismodule en
deze (nog niet gereed zijnde) aanvullende modules
zijn er enkele werkveldmodules, w.o. voor het
wegvervoer (1. chauffeur, 2. loods en technisch
personeel, 3. kantoorwerk wegvervoer) (TNO-PG).

Antwoordcategorieën:
Validiteit en betrouwbaarheid:
Frequentie van toepassing:
Referentiebestand:

Opmerkingen:

PAGO-module fysieke belasting (LIBEL)
Inhoud: Vragen over klachten van nek, rug en ledematen

Lichamelijke belasting op het werk
Opmerkingen: Deze module is recent ontwikkeld door TNO-PG en

is nog niet in de praktijk toegepast.

PBGO-module psycho-sociale belasting
Opmerkingen: Deze module moet nog ontwikkeld worden. Dit zal

gebeuren op basis van de VBBA (zie hieronder)
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Aftapmogelijkheden variabelen
Variabelen: In de PBGO-vrag~nlijst zitten vragen over de

condities werkplek (cyclustijden, autonomie,
werkdruk, agressie, fysieke belasting) en over de
effecten op individueel niveau (kwalificatie-
ontwikkeling, satisfactie, klachten en ziekte). Met
name de beide modulen bieden variabelen.

Uitsplitsingsmogelijkheden doelgroepen, branches en beroepen
Doelgroepen: De gegevens zijn wel uit te splitsen naar geslacht

en leeftijd, maar niet naar nationaliteit.
Branche: Aangezien de vragenlijsten in bedrijven worden

afgenomen, valt de branche te herleiden.
Beroep: Onbekend is of er onderscheid gemaakt kan worden

naar functies en zo ja, op welk niveau.

Bruikbaarheid/toegankelijkheid
Toegankelijkheid:

Eindoordeel bruikbaarheid:

Het is nog onduidelijk hoe de dataverzameling gaat
plaatsvinden. Momenteel is het bestand nog
verspreid en moeilijk toegankelijk.
Nadeel van dit bestand is dat het opgebouwd is uit
willekeurige bedrijven op verschillende peildata. Een
pluspunt is de omvang. Zeker als de beide
genoemde modules regelmatig toegepast gaan
worden, kan goede informatie geleverd gaan worden.
Aangezien er momenteel nog onduidelijkheid bestaat
over de toegankelijkheid van de data, is dit
instrument voorlopig nog niet bruikbaar.
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Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA): BGD-West
BrabantlNIA/UvAiRUG

Beschrijving van het instrument
Doelgroep: werknemers
Inhoud: Persoonsgegevens

Kenmerken van het werk (8 schalen)
Werkorganisatie en relaties op het werk (10 schalen)
Arbeidsvoorwaarden (3 schalen)
Mogelijke gevolgen van het werk (8 schalen)
altijd, vaak, soms, nooit
zie rapportages Van Veldhoven
onbekend
onbekend
De vragenlijst is opgezet met als doel het
ontwikkelen van een PBGO-module psycho-sociale
belasting. Gaandeweg het proces is het een
zelfstandige vragenlijst qeworden, modulair
opgebouwd, op grond waarvan in een later stadium
deze module nog afgeleid gaat worden.

Antwoordcategorieën:
Validiteit en betrouwbaarheid:
Frequentie van toepassing:
Referentiebestand:
Opmerkingen:

Aftapmogelijkheden variabelen
Condities werkplek:

Effecten individu:

Met name relevante variabelen op het niveau van
de werkplekcondities: geestelijke belasting,
afwisseling van het werk, zelfstandigheid in het werk,
relatie met collega's, relatie met leiding,
contactmogelijkheden, emotionele belasting,
werktempo en werkhoeveelheid, problemen met de
taak, onduidelijkheid over de taak, informatie en
communicatie. Deels gaat het hier niet om objectieve
werkplekcondities, maar om de subjectieve ervaring
hiervan.
Relevante variabelen: leermogelijkheden, lichamelijke
inspanning, herstelbehoefte, piekeren, slaap,
vermoeidheid tijdens het werk, emotionele reacties

Uitsplitsingsmogelijkheden doelgroepen, branches en beroepen
Doelgroepen: De vragenlijst biedt de mogelijkheid te

onderscheiden naar geslacht en leeftijd.
Branches: onbekend
Beroepen: De vragenlijst biedt de mogelijkheid te

onderscheiden naar functie.

Bruikbaarheid/toegankelijkheid:
Toegankelijkheid data: onbekend
Eindoordeel bruikbaarheid: Het instrument is vooral relevant als basis voor de

PAGO-module. Als deze module toepassing gaat
vinden, biedt dit aftapmogelijkheden op een groot
aantal relevante variabelen.
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Beschrijving van het instrument
Doelgroep: werknemers
Inhoud: Arbeid (overbelasting, rolonduidelijkheid,

verantwoordelijkheid, rolconflict, werkplek-
gebondenheid, gebrek aan beslissingsmogelijkheden,
werk onvoldoende zinvol, onzekerheid over de
toekomst, sociale ondersteuning chef, sociale
ondersteuning collega's)
Stressverschijnselen (gebrek aan tevredenheid in
het werk, piekeren over werk, psychishce klachten)
Gezondheid (gezondheidsklachten, medicijngebruik,
ziekteverzuim)
4-puntsschaal
getest (zie Van Dijkhuizen, 1980)
eenmalig
ca. 2800 werknemers, waarvan ca. 1290 personen
produktiepersoneel, ca. 560 kantoorpersoneel en ca.
150 middelbaar/hoger personeel.

Uitsplitsingsmogelijkheden doelgroepen, branches en beroepen
Doelgroepen: De vragenlijst biedt de mogelijkheid onderscheid te

maken naar geslacht en leeftijd.
onbekend
Er bestaat de mogelijkheid onderscheid te maken
naar functie(klasse)

Antwoordcategorieën:
Validiteit en betrouwbaarheid:
Frequentie van toepassing:
Referentiebestand:

Aftapmogelijkheden variabelen
Condities werkplek:

Effecten individu:

Branches:
Beroepen:

Bruikbaarheid/toegankelijkheid
Toegankelijkheid data:
Eindoordeel bruikbaarheid:

Relevante variabelen: autonomie ten aanzien van
de werkplek, de werkwijze en het werktempo,
verantwoordelijkheid, werkdruk, normen en
opdrachtinformatie.
Algemene satisfactie

onbekend
In verband met de geringe omvang van het bestand,
het gemis aan representativiteit en de niet periodieke
toepassing, is dit bestand niet erg geschikt voor onze
monitordoeleinden. De meeste varlabelen zijn ook
uit andere, deels meer toegankelijke bestanden, te
halen ..
In het vervolg van het monitorproject kan nog wel
onderzocht worden of dit instrument bruikbare
operationalisaties biedt voor een zelf te ontwikkelen
instrument.
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Basisvragenlijst Amserdam (BASAM): Swets en Zeitlinger/UvA-A&O psychologie

Beschrijving van het instrument
Doelgroep:
Inhoud:

Antwoordcategorieën:
Validiteit en betrouwbaarheid:
Frequentie van toepassing:

Referentiebestand:

Aftapmogelijkheden variabelen
Effecten individu:

bedrijven, werknemers
houding ten opzichte van kenmerken van het werk
houding ten opzichte van de directe chef en collega's
houding ten opzichte van beloning
houding ten opzichte van organisatie
houding ten opzichte van fysieke arbeids-
omstandigheden
?
gevalideerd
De vragenlijst wordt door bedrijven aangevraagd en
toegepast, waarna de data door Swets worden
verwerkt (vergeleken met het normbestand). Zo
wordt het normbestand ook periodiek aangevuld met
nieuwe bedrijven.
normbestand momenteel ca. 3000 personen,
binnenkort weer uitgebreid naar ca. 8000 personen
(in meerderheid non-profit sector)

Dit bestand bevat veel relevante variabelen op het
terrein van de motivatie en satisfactie: belangrijkheid
van de taak, ervaren zinvolheid van het werk,
autonomie, informatie uit het eigen werk, ervaaren
verantwoordelijkheid, kennis van de resultaten,
rolconflict, rolonduidelijkheid, werkbelasting,
leiderschap, ondersteuning, informatie, beoordeling,
structurering van de organisatie, toegankelijkheid van
de bedrijfsinstanties.

Uitsplitsingsmogelijkheden doelgroepen, branches en beroepen
Doelgroepen: onbekend
Branches: Het bestand biedt de mogelijkheid onderscheid te

maken naar branche, het gaat voornamelijk om non-
profitbedrijven.

Beroepen: onbekend (waarschijnlijk wisselend per bedrijf)

Bruikbaarheid/toegankelijkheid
Toegankelijkheid data:

Eindoordeel bruikbaarheid:

Het databestand is zowel bij Swets & Zeitlinger als
bij de Universiteit van Amsterdam. Eenvoudige
bewerkingen kunnen door de uitgever worden
verricht, voor de meer ingewikkelde analyses moet
men zich tot de universiteit wenden. Informatie kan
gekocht worden.
Hoewel aan het bestand nadelen kleven (niet
representatief, vrnl. non-profit) biedt het aanvullende
informatie op een groot aantal variabelen, die niet
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uit andere bestanden te halen valt. Onderzocht moet
wel worden of er de mogelijkheid bestaat naar
functies te differentiëren.



1C. OVERIGE INSTRUMENTEN

110

Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA): TNO

Beschrijving van het instrument
Doelgroep:
Inhoud:

Antwoordcategorieën:
Validiteit:
Betrouwbaarheid:
Frequentie van toepassing:

Referentiebestand:
Opmerkingen:

werknemers
organisatie van de arbozorg
algemene voorzieningen (o.a. veiligheid)
geluid
klimaat
gassen, dampen, stoffen
lichamelijke belasting
Werkplekinrichting
Gereedschappen, werktuigen en machines
Trillingen
Bedieningsmiddelen
Visuele informatie
Functie-inhoud en werkdruk
Werk- en rusttijden
n.v.t.
geen informatie
geen informatie
De arbeidsinspectie en BGD-en maken van deze
methode gebruik.
geen
De methode is ontwikkeld voor gebruik door Arbo-
deskundigen en Arbeidsinspectie. De methode
betreft observatie, checklist, inspectie en eventuele
gesprekken. De IMA is gebaseerd op de NETWERK-
methode (IZF-TNO/NIPG-TNO).

Aftapmogelijkheden/bruikbaarheid
Eindoordeel bruikbaarheid: De IMA levert geen bestand op en is dus in deze

vorm niet bruikbaar voor monitordoeleinden.
In het vervolg van het monitorproject kan nog wel
onderzocht worden of dit instrument bruikbare
operationalisaties biedt voor een zelf te ontwikkelen
instrument.
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NOVEC: TNO-PG

Antwoordcategorieën:
Validiteit:

Beschrijving van het instrument
Doelgroep: werknemers
Inhoud: Demografische gegevens respondent

Ergonomische condities:
- ergonomiebeleid
- geluid
- verlichting en uitzicht
- klimaat
- gassen-dampen-stoffen
- lichamelijke belasting
- werkplekinrichting
- trillingen
- bedieningsmiddelen
- visuele informatie
- werkrusttijden
wisselend
onbekend
onbekend
niet periodiek
geen

Betrouwbaarheid:
Frequentie van toepassing:
Referentiebestand:

Aftapmogelijkheden/bruikbaarheid
Eindoordeel bruikbaarheid: De NOVEC heeft tot op heden geen bestand

opgeleverd. Het is wel een instrument dat bedoeld
is voor kwantitatieve analyses'. Het is echter een van
de weinige instrumenten dat relevante variabele
bevat op ergonomisch terrein. Om ingezet te worden
voor monitordoeleinden zou het instrument behoorlijk
ingekort moeten worden en de vragen aangepast
voor dichotome antwoord-categorieën.



Maandbericht gezondheidsstatistiek - CBS
Algemeen: In deze maandelijkse periodiek zijn cijfers

opgenomen ten aanzien van ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid. Verder worden er in deze
maandberichten opgaven gedaan van de
personeelsgegevens van de bedrijfsgezond-
heidsdiensten.

Ziekteverzuim: Door ca. 111.000 mannen en 18.000 vrouwen in ca.
230 bedrijven wordt wekelijks vrijwillig een opgave
gedaan betreffende het ziekteverzuim aan het NIPG-
TNO.
In de maandberichten zijn de ziekteverzuimgegevens
opgedeeld naar geslacht en naar bedrijfsgroep. Er
worden ofwel drie (produktie, administratie, niet
opgedeeld) ofwel tien bedrijfsgroepen onderscheiden
(technische apparaten, metaal, GEW-bedrijven,
levensmiddelen, chemische industrie, rubber,
bouwmaterialen, vervoer, zuiver administratieve
diensten en overige bedrijven).
Aantal en uitgekeerde bedragen aan
ziektewetuitkeringen naar geslacht (opgave
bedrijfsverenigingen). Aantal en uitgekeerde
bedragen aan WAO en AWW-uitkeringen (opgave
SVr).
Een keer per jaar wordt er een opgave gedaan van
het aantal bedrijfsongevallen. In 1993 werd hierbij
aandacht besteed aan het aantal bedrijfsongevallen,
ziekenhuisopname, aantal dodelijke ongevallen, de
ongevallenfrequentie, de leeftijdsverdeling en de
ongevallen bij buitenlandse werknemers. Bij de
meeste gegevens wordt onderscheid naar geslacht
gemaakt. Verder wordt aandacht besteed aan
ongevalsoorzaken en aard van het letsel. Uit het
beschikbare grondmateriaal (Bedrijfsongevallen-
statistiek) valt ook onderscheid te maken naar
bedrijfsklasse.

OVERIGE BRONNEN

Arbeidsongeschiktheid:

Bedrijfsongevallen:
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Sociaal-economische maandstatistiek - CBS
Algemeen: In deze maandelijkse periodiek zijn gegevens

opgenomen over:
· werkzame en werkloze beroepsbevolking
·werkgelegenheid: arbeidsvolume, banen, vacatures
(naar bedrijfsklasse, geslacht, leeftijd, nationaliteit)
. lonen
· sociale zekerheid, waaronder WAO en ziektewet.
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Maandstatistiek van de industrie - CBS
Algemeen: Maandelijkse informatie over produktie, afzet, omzet,

personeelsbezetting en investeringen in de
industriële bedrijfskiassen.

Rapportage arbeidsmarkt - Ministerie van Sociale Zaken
Algemeen: Jaarlijkse publikatie met arbeidsmarktgegevens

OSA-pub/ikaties
Algemeen: Om het jaar verschijnt er een trend rapport aanbod

van arbeid en een trend rapport vraag naar arbeid
op basis van de panelstudies.
Daamaast verschijnen er op onderwerpen regèlmatig
publikaties, waar interessante arbeidsmarktinformatie
uit te halen valt.

Bruikbaarheid van de diverse publikaties:
Met name de maandberichten gezondheidsstatistiek en de sociaal-economische
maandstatistieken bieden de mogelijkheid om vrij eenvoudig periodiek gegevens af
te tappen op het terrein van de effecten (ziekteverzuim, WAO-intrede), aangezien
de gegevens regelmatig en volgens een vast formaat geleverd worden.
De andere publikaties lenen zich op het eerste oog minder voor monitoren op het
terrein van arbeidsinhoud en ergonomie.
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Bijlage 2

Proefrapportage met betrekking tot de stand van zaken op het terrein
van arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen in Nederland





117

1. INLEIDING

In deze bijlage wordt gerapporteerd over de stand van zaken op het terrein van
arbeidsinhoud en ergonomie in Nederland, voorzover er op dit moment databestanden
beschikbaar zijn waar informatie uit afgetapt kan worden. Het doel van deze
proefrapportage is na te gaan welke mogelijkheden bestaande databestanden bieden
om de in dit rapport opgestelde 'parameters' af te tappen. In bijlage 1 worden de
verschillende instrumenten en bestanden die beschikbaar zijn beoordeeld op inhoud
en bruikbaarheid voor monitordoeleinden. Behalve dat de inhoud van de instrumenten
moest overeenkomen met genoemde parameters, vormde een belangrijk criterium
dat de instrumenten periodiek informatie moesten opleveren over een groot aantal
bedrijfstakken. Helaas voldoen slechts weinig instrumenten aan dit criterium. Het
voornaamste instrument, waar in deze proefrapportage gebruik van is gemaakt is de
Monitor stress en lichamelijke belasting (Houtman, Hildebrandt en Dhondt, 1993
en Houtman, Goudswaard e.a., 1994). Dit instrument biedt inhoudelijk de meeste
overlap met de in de monitor Arbeidsdeling en Arbeidsparticipatie geformuleerde
parameters en zal bovendien periodiek herhaald worden. Op dit moment is deze
Monitor stress en lichamelijke belasting één keer afgenomen, voorzover van dat
bestand in deze proefrapportage gebruik wordt gemaakt, is dat een nul-meting. Er
kunnen geen trends in worden aangeven.
Daarnaast is gebruik gemaakt van het databestand van de European Foundation (EF)
en van het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek (DLO) van het CBS. Beide
instrumenten worden periodiek toegepast, waarbij voor de European Foundation geldt
dat er hier ook sprake is van een nul-meting. Het DLO biedt als enige bestand wel
mogelijkheden om een trend weer te geven, maar dit bestand bevat inhoudelijk slechts
enkele vragen op het terrein van arbeidsinhoud en geen vragen op het terrein van
ergonomie. Ook de overige bestanden bieden minder informatie op het terrein van
de ergonomie dan op het terrein van de arbeidsinhoud.

De opbouw van deze proefrapportage is gebaseerd op de in fase 1 van het monitorpro-
ject opgestelde lijst met parameters of variabelen (zie hoofdstuk 1). De opbouw is
als volgt: allereerst wordt de stand van zaken met betrekking tot het arbobeleid in
de ondernemingen besproken; daarna komen de condities op organisatieniveau aan
de orde en de effecten van het arbobeleid op organisatieniveau. Vervolgens worden
de condities op werkplekniveau behandeld en de effecten op individueel niveau. Tot
slot worden enkele conclusies getrokken.
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2. INTERMEDIAIREN

Informatie over de aandacht voor arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen in Arbo-
opleidingen is op dit moment niet beschikbaar. Ook informatie over de aandacht voor
arbeidsinhoud, ergonomie en doelgroepen in het aanbod van de Arbo-diensten is nog
niet voor handen. Er kunnen in deze proefrapportage geen gegevens over geleverd
worden. Zoals beargumenteerd in hoofdstuk 3 zal op dit terrein in het káder van deze
monitorstudie ook geen instrument worden ontwikkeld.

3. ARBOBELEID IN ORGANISATIES

Inleiding
Op het gebied van het arbobeleid biedt alleen het werkgeversbestand van de Monitor
stress en lichamelijke belasting (Houtman e.a., 1993) periodiek aftapbare informatie,
Dit geldt echter niet voor alle parameters op dit terrein. De Monitor stress en
lichamelijke belasting biedt geen informatie over de bekendheid in de bedrijven met
de wet- en regelgeving. Ook is er geen informatie over integratie van arbeidsinhoud
en ergonomie in (her)ontwerp van functies en werkplekken. Op het eerste terrein
is reeds een ander project gestart (het project 'implementatie wet- en regelgeving
welzijn', Goudswaard, 1994). Op het tweede terrein wordt in deze monitorstudie een
nieuw instrument ontwikkeld (zie hoofdstuk 5). De Monitor stress en lichamelijke
belasting biedt wel 'aftapmogelijkheden' op het terrein van de arbojaarplannen en-
verslagen, de deskundigheid in de bedrijven en de beleidsmaatregelen. Een probleem
hierbij vormt echter het feit dat de invalshoeken van de Monitor stress en lichamelijke
belasting (zoals de titel al zegt is dat 'stress' en 'lichamelijke belasting') slechts ten
dele overlapt met de invalshoek van onderhavige monitorstudie ('arbeidsinhoud' en
'ergonomie'). De kopjes van de onderstaande paragrafen komen derhalve niet volledig
overeen met de geformuleerde parameters, maar zullen aansluiten bij de terminologie
van de Monitor stress en lichamelijke belasting. Met betrekking tot de doelgroepenpro-
blematiek op het niveau van het arbobeleid zijn er geen aftapmogelijkheden.
In de volgende paragrafen zullen gegevens gepresenteerd worden uit de Monitor stress
en lichamelijke belasting (peildatum 1993, Houtman et al, 1994). Voorzover van
belang zal er onderscheid gemaakt worden tussen bedrijven met meer en bedrijven
met minder dan 100 werknemers. Voor beide groepen gelden immers andere plichten
op grond van de Arbowet. Tevens zal er (voorzover er significante verschillen bestaan)
onderscheid gemaakt worden tussen bedrijfstàkken. De Monitor stress en lichamelijke
belasting is afgenomen in drie bedrijfstàkken: 'industrie', 'groothandel' en 'zakelijke
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dienstverlening' (d.i. banken, verzekeringen en overige zakelijke dienstverlening).
Daarnaast zijn uit de bedrijfstak' overige dienstverlening' de schoonmaakbedrijven
in de meting meegenomen (zie bijlage 1).

Aandacht voor stress en lichamelijke belasting in arbojaarplan en -verslag en in
risico-inventarisatie (tabel 1)

Uit het bestand van de Monitor stress en lichamelijke belasting komt naar voren dat
er anno 1993 nog betrekkelijk weinig bedrijven een geïnstitutionaliseerd Arbobeleid
kennen. Slechts 34% van alle bedrijven heeft een arbojaarplan of is hiermee bezig,
25% van de bedrijven heeft een arbojaarverslag en bij 20% van de bedrijven is het
arbobeleid 'rond' tot aan een evaluatie van het arbojaarplan. Ook als alleen naar
bedrijven met meer dan 100 werknemers gekeken wordt, geldt dat eenderde van de
bedrijven geen arbojaarplan heeft en bijna de helft van de bedrijven geen arbojaarver-
slag. Als de verschillende bedrijfstakken met elkaar worden vergeleken dan blijken
het vooral de grotere industriële bedrijven te zijn die voorop lopen op dit punt. 81%
van deze bedrijven heeft een arbojaarplan of is hier mee bezig. Driekwart van deze
bedrijven (74%) heeft een arbojaarverslag of is hier mee bezig.
Bedrijven besteden in de arbojaarplannen meer aandacht aan de problematiek rondom
de lichamelijke belasting, dan aan de stressproblematiek. Iets meer dan een vijfde
van alle bedrijven heeft een periodieke risico-inventarisatie op het gebied van lichame-
lijke belasting opgenomen in het arbojaarplan, dat is tweederde van de bedrijven die
een arbojaarplan kennen. Een periodieke risico-inventarisatie op het gebied van stress
is door iets meer dan een tiende van alle bedrijven in het arbojaarplan opgenomen,
dat is een derde van de bedrijven die een arbojaarplan kennen.
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Tabe/1 Aandacht voor stress en lichamelijke belasting in risico-inventarisatieen arbojaarplan en de aanwezigheid van arbojaarplan
en arbojaarverslag in de verschillende bedrijfstakken naar bedrijfsomvang

minder dan meer dan 100 alle bedrijven
100 werkne- werknemers
mers (n=561) (n=221)

ja* mee ja mee ja mee
bezig bezig bezig

Bestaat er in uw bedrijf een arbojaarplan, of is men er 6% 16% 47% 20% 17% 17%
mee bezig?

Zo ja,
- is lichamelijke belasting hierin een apart aandachtspunt? 18% 40% 24%
- is stress hierin een apart aandachtspunt? 9% 24% 14%
- maakt een periodieke inventarisatie van risico's op het 16% 38% 22%
gebied van lichamelijke belasting deel uit van het arbo-
jaarplan?
-maakt een periodieke inventarisatie van risico's op het 7% 24% 12%
gebied van stress deel uit van het arbojaarplan?

Wordt er jaarlijks een arbojaarverslag geschreven? 5% 8% 48% 10% 17% 9%

Zo ja, vindt er in het arbojaarverslag een systematische 9% 48% 21%
evaluatie plaats van het arbojaarplan?

Arbojaarplan

Industrie 62% 19% 23% 16%
Groothandel 36% 14% 10% 16%
Zakelijke dienstverlening 33% 24% 13% 19%
Schoonmaakbedrijven 19% 23% 10% 21%

Arbojaarverslag

Industrie 61% 13% 21% 10%
Groothandel 39% 4% 10% 7%
Zakelijke dienstverlening 43% 7% 16% 7%
Schoonmaakbedrijven 11% 11% 6% 8%

Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

De percentages onder ja betreffen het percentage van de totale populatie
** Er zijn geen sign~icante verschillen tussen bedrijven met minder dan 100werknemers voor de verschillende bedrijfstakken.



121

Tabe/2 Percentage bedrijven dat een arbodeskundige of gezondheidsdeskundige in dienst heeft

Aanwezigheid van deskundigheid (tabellen 2 en 3)
Anno 1993 heeft minder dan eenderde van alle bedrijven één of meer deskundigen
in huis (zie tabel 2). Van de grotere bedrijven is dat bijna tweederde. Als bedrijven
een arbodeskundige in dienst hebben gaat het in de meeste gevallen om een algemeen
Arbo-coördinator, Daarna worden de veiligheidsdeskundige en de bedrijfsarts het
meest genoemd. Opvallend is dat 40% van de bedrijven met meer dan 100
werknemers een Arbo-coördinator in dienst heeft en 16% een A&O-deskundige.
Slechts 3% van de grotere bedrijven heeft een ergonoom in dienst. Als de bedrijfsgro-
otte in ogenschouw genomen wordt zijn er geen significante verschillen tussen
bedrijfstakken wat betreft het in dienst hebben van deskundigen.
Ten tijden van de steekproef waren bedrijven nog niet verplicht zich aan te sluiten
bij een Arbo-dienst (zie tabel 3). Van alle bedrijven was een derde (37%) aangesloten
bij een externe BGD. Van de grotere bedrijven was de helft aangesloteri bij een
externe BGD. Slechts weinig bedrijven beschikken over een interne BGD: 5% van
de grotere bedrijven en 3% van de kleinere bedrijven. Van de verschillende
bedrijfstakken zijn de industriële bedrijven het meest aangesloten bij een externe BGD,
de bedrijven in de zakelijke dienstverlening beschikken het meest over een interne
BGD (zie tabel 3).

alle bedrijven minder dan 100 meer dan 100
werknemers werknemers

Eén of meer deskundige in dienst 32% 21% 60%

Arbo-coörcinator 19% 12% 40%

Veiligheidsdeskundige 12% 6% 26%

Bedrijfsarts 9% 5% 19%

A&O deskundige 8% 5% 16%

Verzekeringsgeneeskundige 5% 4% 10%

Bedrijfsmaatschappelijk werker 4% 2% 8%

Arbeidshygiënist 2% 1% 5%

Ergonoom 2% 1% 3%

Bedrijfsfysiotherapeut 0.5% 0.5% 1%

Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

Tabe/3 Percentage bedrijven dat aangesloten is bij een Bedrijfsgezondheidsdienst naar bedrijfstak en bedrijfsomvang'
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Tabe/3 Percentage bedrijven dat aangesloten is bij een Bedrijfsgezondheidsdienst naar bedrijfstak en bedrijfsomvang'

alle bedrijven minder dan 100 werk- meer dan 100 werkne·
nemers mers

Bedrijfstak interne exteme interne exteme inteme exteme
BGO BGO BGO BGO BGO BGO

Totale bestand 4% 37% 3% 32% 5% 50%

Industrie 2% 39% 2% 30% 4% 61%
Groothandel 2% 25% 3% 22% 0% 39%
Zakelijke dienstverlening 8% 45% 8% 44% 9% 48%
Schoonmaakbedrijven 2% 19% 0% 18% 4% 19%

, Significante verschillen tussen bedrijfstakken

Bron: Monijor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

Beleidsmaatregelen
In de Monitor stress en lichamelijke belasting wordt gevraagd naar algemene
beleidsmaatregelen ter vermindering van stress en lichamelijke belasting. Daarnaast
wordt gevraagd naar specifieke maatregelen ter vermindering van lichamelijke
belasting en specifieke maatregelen ter vermindering van stress. Bij algemene
maatregelen ging het om een risico-inventarisatie, werkplekonderzoek, periodiek
bedrijfsgezondheidskundig onderzoek, aantrekken of aanstellen van deskundigheid
en uitvoeren van specifiek onderzoek. Bijna de helft van de bedrijven (47%) heeft
één of meer algemene maatregelen getroffen ter vermindering of voorkoming van
stress en lichamelijke belasting (zie tabel 4). Van de bedrijven met meer dan 100
werknemers is dat 64%. Van de algemene maatregelen valt vooral het werkplekonder-
zoek in positieve zin op. Een derde van de bedrijven heeft in het jaar voorafgaand
aan de enquête een werkplekonderzoek uitgevoerd (zie tabel 4). De verschillen tussen
de diverse bedrijfstakken zijn gering. Allen de schoonmaakbedrijven lopen achter
op het terrein van de algemene maatregelen.
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Tabe/4 Percentage bedrijven waar in de afgelopen 12 maanden (of reeds in het verleden) algemene maatregelen getroffen
zijn om stress en lichamelijke belasting te analyseren/verminderen

Een of andere maatregel getroffen:
• alle bedrijven
• minder dan 100 werknemers
• meer dan 100 werknemers

47%
40%
64%

49%
44%
49%
25%

In het afgelopen Reeds eerder
jaar gebeurd

34% 8%

9% 2%

3% 1%

Alle bedrijven:
• industrie
• groothandel
• zakelijke dienstverlening
• schoonmaakbedrijven

Percentages per maatregel

Werkplekonderzoek

Onderzoek gericht op aanpak problematiek lichamelijke belasting
uitgevoerd

Onderzoek gericht op aanpak stressproblematiek uitgevoerd

Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

Tabe/5 Percentage bedrijven waar in het afgelopen jaar (of reeds in het verleden) specifieke maatregelen getroffen zijn ter
voorkoming of vermi~dering van lichamelijke belasting

Een of andere maatregel getroffen
• alle bedrijven
• minder dan 100 werknemers
• meer dan 100 werknemers

47%
42%
60%

57%
40%
32%
50%

In het afgelopen Reeds eer-
jaar der gebeurd

29% 5%

21% 4%

16% 2%

12% 5%

8% 1%

Alle bedrijven:
• industrie
• groothandel
• zakelijke dienstverlening
• schoonmaakbedrijven

Percentages per maatregel

Apparatuur/machines/gereedschap is vervangen of geïntroduceerd

Werkplekken zijn aangepast

Cursussen of voorlichting

Taakroulatie

Takenpakketten zijn aangepast

Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

Bijna de helft van de bedrijven heeft specifieke maatregelen getroffen ter vermindering
van lichamelijke belasting (zie tabel 5). Van de grotere bedrijven is dat bijna
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tweederde. Hierbij vallen vooral de vervanging of introductie van nieuwe machines
of gereedschappen en de aanpassing van de werkplek op (33% van alle bedrijven
heeft deze in het afgelopen jaar vervangen of had dit reeds eerder gedaan en 25%
zegt de werkplek te hebben aangepast). Maatregelen ter voorkoming van stress zijn
minder getroffen (in 26% van alle bedrijven en in 38% van de grote bedrijven),
daarbij gaat het vooral om cursussen of voorlichting (zie tabel 6). Maatregelen gericht
tegen lichamelijke belasting zijn met name in de industrie en de schoonmaakbedrijven
getroffen, maatregelen gericht tegen stress vooral in de zakelijke dienstverlening (zie
tabellen 5 en 6).

Tabe/6 Percentage bedrijven waar in het afgelopen jaar (of reeds eerder) specifieke maatregelen getroffen zijn ter voorkoming
of vermindering van stress

Een of andere maatregel getroffen:
- alle bedrijven
- minder dan 100 werknemers
- meer dan 100 werknemers

26%
22%
38%

Alle bedrijven:
- industrie
- groothandel
- zakelijke dienstverlening
- schoonmaakbedrijven

27%
14%
32%
25%

Percentages per maatregel In het afgelopen Reeds eer-
jaar der gebeurd

Cursussen of voorlichting op het gebied van functie-gerichte vaar-
digheden 11% 2%

Werkoverleg 8% 5%

Taakroulatie 8% 2%

Taakverbreding 6% 1%

Roosteraanpassing 4% 1%

Vemieuwing van functie-inhoud 4% 0%

Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)
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4. CONDITIES ORGANISATIE

Inleiding
,Aftapbare' informatie op het terrein van de organisatorische condities (produktiestruc-
tuur, arbeidsorganisatie, besturingsstructuur, taakgroepen en werkoverleg) zijn slechts
in beperkte mate beschikbaar. De Monitor stress en lichamelijke belasting kent enkele
vragen over de produktiestructuur, de aanwezigheid van groepswerk en het aantal
hiërarchische lagen. Ook de OSA-panelstudies bieden aftapmogelijkheden (zie bijlage
1 voor een bespreking van dit instrument). De informatie dient echter gekocht te
worden. Voor deze proefrapportage was overeengekomen alleen gebruik te maken
van (gratis) beschikbare data. De basisvragenlijst van de OSA-panelstudies bevat
vragen over het aantal afdelingen, het aantal leidinggevenden en het aantal
hiërarchische niveaus. Door Ten Have (literatuurverwijzing) is aan de basisvragenlijst
van de OSA een aantal vragen toegevoegd, die de mogelijkheid bieden om de
produktiestructuur en de arbeidsorganisatie nauwkeuriger weer te geven. In het kader
van deze monitorstudie wordt voorgesteld de vragen uit de Monitor stress en
lichamelijke belasting te verbeteren, waarbij gebruik wordt gemaakt van operationali-
saties van Ten Have.
In dit hoofdstuk van de proefrapportage wordt alleen verslag gedaan van de stand
van zaken op het terrein van de produktiestructuren en de aanwezigheid van
groepswerk in de bedrijven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar bedrijfsklassen,
in verband met de.uiteenlopende resultaten in de diverse industriële bedrijfskiassen.

Produktiestructuur
In tabel 7 is de produktiestructuur naar bedrijfstak weergegeven. Iets meer dan een
derde van de bedrijven kent een lijnstructuur en iets minder dan een kwart van de
bedrijven kent een functionele of machinegerichte structuur. Iets meer dan een kwart
van de bedrijven kent een stroomsgewijze of produktgerichte structuur. Uitgaande
van de veronderstelling dat een stroomsgewijze structuur betere mogelijkheden biedt
voor kwalitatief goede functies, kunnen we de verschillende sectoren beoordelen op
de relatieve aan- of afwezigheid van stroomsgewijze produktiestructuren. De transport-
middelenindustrie en de schoonmaakbedrijven komen er het beste uit (in beide
sectoren hebben meer dan 40% van de bedrijven een stroomsgewijze structuur).
Daarna volgen de zakelijke dienstverlening, de grafische industrie en de kleding-
industrie (meer dan 30%). De textielindustrie kent de minste organisaties met een
stroomsgewijze structuur (minder dan 10%) en ook de metaalproduktenindustrie scoort
laag, evenals de chemische industrie (om en nabij de 20%).
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Tabel 7 Produktie· of dienstenstructuur naar bedrijfsklasse'

lijnstructuur functionele structuur stroomsgewijze anders
structuur

Totaal 38% 23.8% 28.8% 9.7%

Voedingsindustrie 54% 12% 30% 4%
Kledingindustrie 44% 19% 31% 6%
Grafische industrie 27% 33% 33% 8%
Textielindustrie 25% 61% 7% 7%
Metaalproduktenindustrie 33% 28% 19% 20%
Chemische industrie 42% 21% 21% 16%
Elektrotechnische industrie 35% 38% 25% 2%
Transportmiddelenindustrie 28% 19% 43% 11%
Industrie totaal 43% 27% 26% 10%

Groothandel 43% 24% 26% 8%
Groothandel totaal 43% 17% 26% 7%

Bank· en verzekeringen 48% 17% 29% 6%
Overige zakelijke dienstverlening 32% 21% 33% 13%
Zakelijke dienstverlening totaal 36% 20% 33% 11%

Schoonmaakbedrijven 39% 14% 41% 7%
Schoonmaakbedrijven totaal 38% 13% 41% 7%

, Significante verschillen tussen bedri~sklassen (p=.00003). Geen signnicante verschillen tussen bedrijfstakken (p=.19).

Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

Groepswerk
In bijna tweederde van de ~edrijven wordt er in groepen of teams gewerkt (zie
tabel 8 voor percentages en voor de gehanteerde definitie van het begrip

groepswerk). Kijken we naar het percentage werknemers dat in groepen werkt,
dan blijven er minder bedrijven over. In 40% van de bedrijven wordt door meer
dan de helft van het personeel in groepen gewerkt. Bekijken we de verschillende
branches dan zien we dat de schoonmaakbedrijven, de voedingsindustrie, de
banken en verzekeringen, de transportmiddelenindustrie en de metaalpro-
duktenindustrie boven het gemiddelde scoren. De textielindustrie, de kledingindus-
trie, de grafische industrie, de elektrotechnische industrie en de groothandel scoren
beneden het gemiddelde.
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Tabel8 Percentage bedrijven waar met groepen wordt gewerkt naar bedrijfsklasse

Er is sprake van een groep als:
- deze groep minimaal 4 en maximaal 20 medewerk(st)ers bevat
- deze medewerkers in een min of meer vast verband met elkaar samenwerken
- deze medewerkers beschikken over eigen middelen (machines, instrumenten) om hun taak te vervullen
- deze medewerkers meer dan één functie binnen de groep kunnen uitoefenen
en grotendeels instaan voor de eigen planning

Totaal 62%

Waarvan
· < 25% van het personeel 12%
· 25-50% van het personeel 11%
· 50-75% van het personeel 18%
· > 75% van het personeel 22%

Voedingsmiddelenindustrie 69%
Textielindustrie 43%
Kledingindustrie 44%
Grafische industrie 50%
Chemische industrie 62%
Metaalproduktenindustrie 65%
Machine-industrie 67%
Elektrotechnische industrie 58%
Transportmiddelenindustrie 66%
Industrie totaal 61%

Groothandel totaal 58%

Banken 67%
Verzekeringen 67%
Overige zakelijke dienstverlening 63%
Zakelijke dienstverlening totaal 64%

Schoonmaakbedrijven totaal 81%

* Geringe significante verschillen tussen bedrijfskiassen (p=.06) en bedrijfstakken (p=.03)

Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)
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5. EFFECTEN OP ORGANISATIENIVEAU

Inleiding
Op het terrein van de uitval (ziekteverzuim, WAO-intrede op bedrijfsniveau),
uitstroom en instroom zijn voldoende gegevens af te tappen van met name de Monitor
stress en lichamelijke belasting en de OSA-panelstudies. Op het terrein van de
produktiviteit, flexibiliteit en innovativiteit bieden eveneens de Monitor stress en
lichamelijke belasting en de OSA-panelstudies periodieke aftapmogelijkheden. In
deze proefrapportage zal alleen gebruik gemaakt worden van de Monitor stress en
lichamelijke belasting, omdat deze data gratis toegankelijk waren.
De Monitor stress en lichamelijke belasting biedt' aftapmogelijkheden' op het terrein
van produktiviteit en produktkwaliteit als effect van arbo-beleid. Ook naar ziektever-
zuim, WAO-intrede, motivatie van het personeel en verloop wordt in dit instrument
gevraagd als effect van arbo-beleid. In deze proefrapportage zullen deze resultaten
worden besproken. Ook in dit hoofdstuk zal onderscheid gemaakt worden tussen
bedrijfsklassen,

Uitval, uitstroom en instroom
De Monitor stress en lichamelijke belasting biedt informatie over ziekteverzuim,
verloop en WAO-intrede in de bedrijven (zie tabel 9). Er zijn vrijwel geen verschillen
tussen het percentage werknemers dat in de diverse branches in het afgelopen jaar
in de WAO is terecht gekomen: het percentage ligt gemiddeld op 1,2% met een
uitschieter naar boven (de kledingindustrie met 2,1%) en een uitschieter naar beneden
(de banken en zakelijke dienstverlening met 0,3%). Het ziekteverzuim verschilt wel
naar bedrijfsklasse (zie tabel 10). Het hoogst is het ziekteverzuim in de kledingindus-
trie (11%) en in de transportmiddelenindustrie (10%). Het laagst is het ziekteverzuim
bij de banken en verzekeringen en de zakelijke dienstverlening (5%). Het verloop
is het grootst in de schoonmaakbranche (29%), gevolgd door de kledingindustrie
(11%). De meeste moeite met het opvullen van vacatures melden werkgevers in de
dienstverlening, in de kledingindustrie en in de chemische industrie. De minste
problemen melden werkgevers in de textielindustrie en de grafische industrie.
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Tabe/9 Gerapporteerd verzuimpercentage, verlooppercentage, percentage werknemers dat in de WAO is gekomen in 1992
en het percentage bedrijven dat meldt problemen te hebben met de vacaturevervulling

Verzuimpercentage Percentage werknemers Verloopper - Problemen met
in de WAO gekomen centage vacatures

Totaal 7% 1,2% 10% 27%

Voedingsindustrie 8% 1,5% 10% 77%
Textielindustrie 9% 1,4% 10% 7%
Kledingindustrie 11% 2,1% 11% 31%
Grafische industrie 6% 0,9% 7% 19%
Chemische industrie 8% 0,8% 9% 32%
Metaalproduklenindustrie 9% 1,5% 7% 19%
Elektrotechnische industrie 7% 1,0% 9% 23%
Transportmiddelenindustrie 10% 1,5% 7% 23%

Groothandel 6% 1,1% 10% 25%

Banken en verzekeringen 5% 0,3% 9% 33%
Zakelijke dienstverlening 5% 1,0% 9% 35%

Schoonmaakbedrijven 8% 1,5% 29% 35%

•• De verschillen tussen de bedrijfskiassen zijn significant
Er is alleen sprake van significante verschillen tussen de hoogste en de laagste groep

Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

In de Monitor stress en lichamelijke belasting wordt ook aan werkgevers gevraagd
of men van mening is dat de getroffen beleidsmaatregelen effect hebben op het
ziekteverzuim, op de WAO-intrede, het verloop en de motivatie van het personeel
(zie tabel 10). De ondervraagde werkgevers zien het effect van de maatregelen het
sterkst terug in de motivatie van het personeel en in het ziekteverzuim. 59% meldt
een verbetering in de motivatie en 54% meldt een vermindering in het ziekteverzuim.
Slechts 19% van de werkgevers ziet een positief effect op het terugdringen van de
WAO-intrede en 9% ziet een teruggang in het verloop als gevolg van de .getroffen

maatregelen.
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Tabe/l0 Indien er in het bedrijf maatregelen zijn getroffen ter voorkoming of vermindering van stress en lichamelijke belasting
en deze maatregelen zijn geëvalueerd, zijn ze van invloed gebleken op:

beter geworden niet veranderd slechter geworden weet niet

motivatie 59% 35% 1% 5%

ziekteverzuim 54% 36% 1% 9%

produktiviteit 40% 46% 2% 12%

kwaliteit produkt 35% 54% 0% 11%

WAO-intrede 19% 66% 1% 14%

verloop 9% 78% 1% 12%

Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993) [n=330j

Produktiviteit en kwaliteit van het produkt
In de Monitor stress en lichamelijke belasting is tevens gevraagd naar het effect van
de beleidsmaatregelen op de produktiviteit en de kwaliteit van het produkt. 40% van
de werkgevers denkt dat de produktiviteit door de getroffen maatregelen is verhoogd
en 35% ziet verbeteringen in de kwaliteit van het produkt.
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6. CONDITIES WERKPLEK

Inleiding

Op het terrein van ergonomische werkplekcondities, zoals instelbaarheid van werkplek
en hulpmiddelen, aanpasbaarheid van materialen, opdrachtinformatie, e.d. zijn geen
'aftapmogelijkheden' . Er zijn geen instrumenten die periodiek dergelijke informatie
leveren. Op dit punt wordt in deze monitor dan ook een nieuw instrument ontwikkeld.
Wel zijn er aftapmogelijkheden op het terrein van de (eenzijdige) lichamelijke
belasting (met name in de Monitor stress en lichamelijke belasting).
Op het terrein van de arbeidsinhoudelijke werkplekcondities zijn er in verschillende
databestanden wel enkele vragen opgenomen. Op het terrein van autonomie,
lichamelijke (eenzijdige) belasting en kwantitatieve normen biedt de Monitor stress
en lichamelijke belasting een totaalbeeld. Dit instrument bevat ook enkele vragen
op het terrein van de moeilijkheidsgraad, functie volledigheid en repeterende arbeid,
op het terrein van contactmogelijkheden en organiserende taken en op het terrein
van de regelproblemen. Deze vragen geven echter een onvolledig totaalbeeld van
de functiesamenstelling, regelmogelijkheden en regelproblemen. Op dit punt wordt
in deze monitor dan ook een nieuw instrument ontwikkeld (nI. in hoofdstuk 6).
Naast de Monitor stress en lichamelijke belasting bieden de bestanden van de
European Foundation en het Doorlopend Leefsituatie-onderzoek enkele aftapmo-
gelijkheden op het terrein van de werkplekcondities. Dit laatste bestand biedt de
mogelijkheid om een trend aan te geven, zij het op slechts enkele vragen. In dit
hoofdstuk zal van alle drie de bestanden gebruik gemaakt worden, waarbij de
gegevens zoveel mogelijk naar beroepsgroepen en naar doelgroepen uitgesplitst zullen
worden.

Functiesamenstelling: moeilijkheidsgraad/volledigheid
In de werknemersvragenlijst van de Monitor stress en lichamelijke belasting zijn twee
vragen opgenomen op het gebied van de moeilijkheid van het werk: is voor de
uitvoering van het werk vakbewaamheid vereist en vereist uw baan creativiteit. Deze
vragen worden door 81% resp. 73% van de werknemers bevestigend beantwoord
(zie tabel 14 achteraan deze proefrapportage). Van alle beroepsgroepen scoort het
uitvoerende dienstverlenende personeel het slechtst. Van hen is slechts een krappe
meerderheid van mening dat er creativiteit of vakbekwaamheid is vereist. Verder
scoort het uitvoerende produktiepersoneel en het uitvoerende administratieve personeel
eveneens slechter dan de gemiddelde beroepsgroep. In beide beroepsgroepen is
driekwart van mening dat er vakbekwaamheid is vereist en tweederde dat er creati-
viteit is vereist.



Figuur 1 Percentage werknemers dat aangeeft dat hun werk vakbekwaamheid of creativiteit vereist
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Creativiteit vereist: % ja

Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

Als er naar de doelgroepen gekeken wordt dan blijkt dat vrouwen op allebei de vragen
slechter scoren dan de mannen (zie tabel 15 achterin deze proefrapportage). Ook
buitenlandse werknemers scoren slechter dan Nederlandse werknemers. Oudere
werknemers zijn positiever over de vereiste vakbekwaamheid en creativiteit in het
werk dan jongere werknemers.
Op het terrein van de functievolledigheid is er slechts één vraag in de Monitor stress
en lichamelijke belasting die informatie levert: is uw werk gevarieerd. Deze vraag
wordt door 84% van alle werknemers positief beantwoord. Er zijn twee beroepsgroe-
pen die op dit punt negatiever scoren dan de rest: het uitvoerende dienstverlenende
personeel (slechts tweederde vindt het werk gevarieerd) en het uitvoerende
produktiepersoneel (driekwart vindt het werk gevarieerd).
Bezien we de doelgroepen dan blijken wederom vrouwen en buitenlandse werknemers
minder dan gemiddeld gevarieerd werk te verrichten en oudere werknemers iets meer
dan gemiddeld.
In het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek van het CBS is een vraag opgenomen over
eentonig werk. In 1992 zegt 8% van de vrouwelijke werknemers en 10% van de
mannelijke werknemers eentonig werk te verrichten (zie tabel 11). Tussen 1980 en
1992 is de omvang van het eentonige werk licht afgenomen. In 1980 verrichtte 12%
van de totale beroepsbevolking eentonig werk, in 1992 is dat 8%.
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Tabe/11 Werkplekcondities en effecten op individueel niveau naar geslacht

Hoog werktempo Eentonig werk Zwaar werk

1980 1991 1980 1991 1980 1991

Totaal 37% 55% 12% 8% 22% 25%
Mannen 37% 54% 14% 10% 20% 26%
Vrouwen 36% 57% 12% 8% 23% 25%

Ontplooiingsmogelijkheden Arbeidstevredenheid Psycho-somaffsche klachten'

1980 1991 1980 1991 1980 1991

Totaal
Mannen
Vrouwen

70%
74%
63%

77%
76%
80%

82%
82%
83%

3.3
2.9
3.8

2.5
2.1
3.0

, Voor psycho-somaüsche klachten is de schaalscore op de VOEG opgenomen. De overige gegevens betreffen percentages

Bron: DLO, CBS

Functiesamenstelling: repeterende handelingen
Informatie over het voorkomen van kort-cyclische arbeid gedefinieerd volgens
de wet (1,5 minuut cyclustijd) is niet beschikbaar. In de Monitor stress en
lichamelijke belasting is de vraag opgenomen of men in korte tijd steeds dezelfde
handelingen moet verrichten. Deze vraag is dus ruimer gesteld dan kort-cyclische

arbeid. 51% van de werknemers antwoordt bevestigend op deze vraag (zie tabel
IS). Beroepsgroepen waarin relatief vaak dezelfde handelingen verricht moeten
worden zijn het uitvoerende dienstverlenende personeel, het uitvoerende pro-
duktiepersoneel en het uitvoerende administratieve personeel (resp. 64%, 63%

en 52%). Uit tabel 15 blijkt tevens dat ook hier vrouwen gemiddeld ongunstiger
scoren dan mannen en buitenlandse werknemers ongunstiger dan Nederlandse
werknemers. Oudere werknemers verrichten gemiddeld iets minder vaak dezelfde
handelingen dan jongere werknemers.
In de vragenlijst van de European Foundation is een vraag opgenomen naar in
korte tijd repeterende arbeid. Deze vragenlijst levert een geringer percentage op
dan de Monitor stress en lichamelijke belasting waarschijnlijk door een andere
formulering en doordat er tevens gevraagd is naar de duur van deze arbeid. Slechts
32% van de Nederlandse werknemers antwoordt meer dan de helft van de werktijd
dergelijk werk te verrichten (zie tabel 12). Ook volgens dit bestand verrichten
vrouwen meer dan mannen repeterende arbeid. In het vervolg zal in de European
Foundation vragenlijst tevens gevraagd worden naar de cyclustijd.
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Tabe/12 Percentage Nederlandse werknemers dat voor meer dan driekwart van de werktijd te maken heeft met risico's
in de functiesamenstelling of met regelproblemen

totaal mannen vrouwen jonger dan 55-65 jaar
55 jaar

n 871 458 323 817 47

Pijnlijke of vermoeiende posities 7% 8% 6% 7% 4%

Dragen of bewegen van zware gewichten 7% 7% 7% 8% 4%

Hoog werktempo 31% 30% 34% 32% 17%

Strakke deadlines 22% 27% 14% 22% 15%

Repeterende arbeid 32% 30% 35% 32% 30%

Bron: European Foundation 1991

Figuur 2 Percentage werknemers dat in korte tijd steeds weer dezelfde handelingen verricht
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Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

Functiesamenstelling: mate van afwisseling/eenzijdige bewegingen
In de Monitor stress en lichamelijke belasting zitten twee schalen, die iets zeggen
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over de mate van (of liever gezegd het gebrek aan) afwisseling in het werk en het
verrichten van steeds terugkerende bewegingen: de schalen 'dynamische belasting'
en 'houdingsbelasting' . In de schaal 'dynamische belasting' zijn vragen opgenomen
over kortdurende steeds terugkerende bewegingen. In de schaal 'houdingsbelasting'
zijn vragen opgenomen over het vaak en/of langdurig in ongemakkelijke of zelfde
houdingen moeten werken. Om risicogroepen aan te kunnen wijzen zijn in de Monitor
stress en lichamelijke belasting voor alle schalen grenswaarden vastgesteld, waarmee
de 25% meest risicovolle populatie wordt weergegeven (zie Houtman e.a., 1994).
In de tabellen 14 en 15 in de bijlage is per beroepsgroep en doelgroep het percentage
werknemers in de betreffende groep weergegeven dat een bepaalde grenswaarde
overschrijdt. Een hoger percentage werknemers in een groep dat de grenswaarde
overschrijdt, betekent een groter percentage risicovolle werkplekken in de betreffende

groep.
Als nu de scores van de verschillende beroepsgroepen op deze schalen worden
vergeleken, dan zien we in beide gevallen de produktiefuncties als slechtste uit de
bus komen, gevolgd door de dienstverlenende functies (zie tabel 14). Van het
produktiepersoneel overschrijdt 66% de grens op het terrein van de dynamische
belasting en 42% op het terrein van de houdingsbelasting. Voor het dienstverlenende
personeel is dat 50% en 30%. Van de uitvoerende functies scoren de administratieve
en commerciële functies beter, waarbij de verschillen bij de houdingsbelasting iets
minder groot zijn dan bij de dynamische belasting.
Voor wat betreft de doelgroepen zijn er eigenlijk alleen belangrijke verschillen tussen
Nederlandse en niet Nederlandse werknemers (zie tabel 15). Van de buitenlandse
werknemers behoort 55% tot de meest risicovolle groep op het terrein van dynamische
belasting en 37% op het terrein van de houdingsbelasting.

Figuur 3 Percentage werknemers dat behoort tot de risicogroep op het terrein van de fysieke belasting
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Dynamische belasting

Houdingsbelasting
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Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

In het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek van het CBS is een vraag opgenomen over
zwaar werk. In 1992 verricht 26% van de mannen en 25% van de vrouwen zwaar
werk (zie tabel 11). Tussen 1980 en 1992 is het percentage werknemers dat zwaar
werk verricht licht toegenomen van 22% naar 25%.
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Regelmogelijkheden: autonomie
Ook op het terrein van de autonomie in het werk bevat de Monitor stress en
lichamelijke belasting twee schalen: 'autonomie' en 'autonomie werktijden'. De schaal
'autonomie' bevat vragen over autonomie met betrekking tot werktempo,
werkmethode, werkvolgorde en werkplek. De schaal 'autonomie' werktijden bevat
twee vragen over autonomie begin- en eindtijden en pauzes. Op het terrein van de
algemene autonomie scoort het uitvoerende produktiepersoneel het slechts, gevolgd
door het uitvoerende dienstverlenende personeel (zie tabel 14). Van het uitvoerende
produktiepersoneel overschrijdt 40% df;grens en van het uitvoerende dienstverlenende
personeel 31%.

Figuur 4 Percentage werknemers dat behoort tot de risicogroep op het terrein van autonomie
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Autonomie t.a.v. werktijden
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Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

Op het terrein van de werktijdenautonomie overschrijdt meer dan de helft van de
populatie de grens. Hier komen van de beroepsgroepen wederom het uitvoerende
produktiepersoneel als slechtste uit de bus. Van deze groep overschrijdt maar liefst
71% de grens.
Van de doelgroepen komen de buitenlandse werknemers als slechtste naar voren op
het terrein van de autonomie (zie tabel 15). Van hen overschrijdt 39% de grens. Van
de vrouwelijke werknemers is dat 29%. Oudere werknemers hebben juist meer
autonomie in het werk. Voor de autonomie werktijden geldt dezelfde tendens:
buitenlandse werknemers en vrouwen hebben minder autonomie dan de totale
populatie, oudere werknemers meer.
Ook in de vragenlijst van de European Foundation worden vragen gesteld naar
autonomie in het werk. 70% van de Nederlandse werknemers heeft, volgens deze
peiling, overwegend voldoende autonomie in de werkvolgorde of in het werktempo
(zie tabel 13). Ook hier geldt dat mannen meer autonomie op deze punten hebben
dan vrouwen. Oudere werknemers hebben wel meer autonomie in werktempo, maar



140

minder in werkvolgorde.

Tabe/13 Percentage werknemers dat gestelde vragen bevestigend beantwoordt

totaal mannen vrouwen jonger dan 55·65 jaar
55 jaar

Autonomie in werkvolgorde 70% 71% 68% 71% 68%

Autonomie in werktempo 73% 75% 68% 72% 83%

Informatievoorziening 88% 87% 91% 89% 87%

Geschikte machines/gereedschapppen 78% 81% 75% 79% 70%

Geschikte werkplek en meubilair 78% 78% 79% 79% 81%

Ondersteuning collega's en leiding 81% 79% 85% 83% 68%

Bron: European Foundation 1991

Regelmogelijkheden: contactmogelijkheden
In de Monitor stress en lichamelijke belasting zit één vraag over de mogelijkheid
tot ondersteuning in het werk door collega' s. 88% van alle werknemers meent, als
dat nodig is in het werk, een beroep te kunnen doen op collega's (zie tabel 14). Er
zijn op dit punt geen grote verschillen tussen beroepsgroepen. Het uitvoerende
dienstverlenende personeel en het toezichthoudende administratieve personeel is
minder dan gemiddeld van mening dat men een beroep kan doen op collega' s (resp.
81 en 84%).
Van de doelgroepen komen de buitenlandse werknemers op dit punt relatief slecht
naar voren: van hen kan slechts 71% een beroep doen op collega's als dat nodig is
(zie tabel 15).
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Figuur 5 Percentage werknemers dat aangeeft een beroep te kunnen doen op collega's
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Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

Regelmogelijkheden: organiserende taken
Op het terrein van de organiserende taken bevat de Monitor stress en lichamelijke
belasting een vraag naar de ondersteuning door de directe leiding. Werknemers zeggen
minder vaak ondersteund te worden door de directe leiding dan door de collega's.
Slechts tweederde (67%) van alle werknemers zegt door de directe leiding voldoende
in het werk ondersteund te worden (zie tabel 14). Op dit punt scoort het uitvoerende
produktiepersoneel en wederom het toezichthoudend administratieve personeel relatief
slecht (resp. 63 en 62%). Van de doelgroepen zijn het hier de oudere werknemers
die relatief slecht scoren (62%) (zie tabel 15).
In de vragenlijst van de European Foundation is een vraag opgenomen, waarin de
ondersteuning door leiding en collega's is samengenomen (zie tabel 13). 81% van
de Nederlandse werknemers zegt overwegend voldoende ondersteuning door leiding
en collega' s te ondervinden.
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Figuur 6 Percentage werknemers dat aangeeft voldoende door de direct leidinggevende ondersteund te worden
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Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

Regelproblemen: informatievoorziening
In de Monitor stress en lichamelijke belasting is één vraag opgenomen over de
informatievoorziening ten aanzien van de totale gang van zaken in het bedrijf. Slechts
een ktappe meerderheid van alle werknemers vindt dat ze voldoende op de hoogte
gehouden wordt van wat er zich in het bedrijf afspeelt (zie tabel 14). Van het
uitvoerende produktiepersoneel is dat 43%. Wat betreft de doelgroepen is er
nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen en slechts een gering verschil tussen
oudere en jongere werknemers (oudere werknemers vinden minder vaak dat ze op
de hoogte worden gehouden) (zie tabel 15). Buitenlandse werknemers vinden minder
vaak dat ze op de hoogte worden gehouden dan Nederlandse werknemers (44%).
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Figuur 7 Percentage werknemers dat aangeeft voldoende op de hoogte gehóuden te worden van wat er zich afspeelt binnen

het bedrijf

Informatie over het bedrijf

53%

. 61'IC.··· ... 56%'" ...~~~.. 6'%

Totaal
gemld·

43% delde

69% 70% ,,%
..%

Informatie over het bedrijf

Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

In de vragenlijst van de European Foundation is een algemene vraag opgenomen
over de informatievoorziening. 88% van de Nederlandse werknemers zegt over
voldoende informatie te beschikken om het werk goed uit te voeren (zie tabel 13).
Volgens deze peiling is er nauwelijks verschil in informatievoorziening tussen oudere
en jongere werknemers en beschikken vrouwelijke werknemers vaker over informatie

dan mannelijke werknemers.

Regelproblemen: hulpmiddelen/werkplek
In de Monitor stress en lichamelijke belasting is de vraag opgenomen of men meestal
over voldoende hulpmiddelen beschikt. Gemiddeld antwoordt 88% van de werknemers
over voldoende hulpmiddelen te beschikken. Van de verschillende beroepsgroepen
zitten vooral de produktiemedewerkers (81%) hier onder. Van de doelgroepen scoren
de oudere werknemers op dit punt slecht: een kleine meerderheid (56%) van de oudere
werknemers beschikt over voldoende hulpmiddelen.
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In de European Foundation vragenlijst is gevraagd of men om het werk goed uit te
voeren over geschikte machines en gereedschappen en over een geschikte werkplek
en geschikt meubilair beschikt. Ruim driekwart van de werknemers (78%) zegt over
voldoende geschikte machines/gereedschappen of over voldoende geschikte
werkpleklmeubiliar te beschikken (zie tabel 13). Oudere werknemers en vrouwen
beschikken minder vaak over geschikte machines en gereedschappen. Op het terrein
van de werkplek en het meubilair is er niet veel verschil.

Figuur 8 Percentage werknemers dat aangeeft meestal te beschikken over voldoende (hulp)middelen
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Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)

Regelproblemen: kwantitatieve normen
In de Monitor stress en lichamelijke belasting zijn enkele vragen opgenomen over
de kwantitatieve normen, namelijk over werktempo, hoeveelheid werk en de
hoeveelheid tijd die er voor is. 40% van de werknemers zegt erg snel te moeten
werken (zie tabel 14). Van de diverse beroepsgroepen is het werktempo relatief hoog
voor het uitvoerende produktiepersoneel (54%) en voor het beleidvoerende en hoger
leidinggevende personeel (45%) (zie tabel 14).



In de European Foundation vragenlijst is ook een vraag over het werktempo
opgenomen. Iets minder dan eenderde (31%) van de Nederlandse werknemers zegt
voor het grootste deel van de werktijd onder een hoog werktempo te moeten werken.
Dit percentage is lager dan in de monitor, waarschijnlijk omdat de vraag in de EF-lijst
strakker is geformuleerd (voor een belangrijk deel van de werktijd). Ook in het
Doorlopend Leefsituatie Onderzoek van het CBS is een vraag opgenomen over hoog
werktempo. Hier meldt juist een groter percentage werknemers onder een hoog tempo
te werken. In 1992 werkt 54% van de mannen en 57% van de vrouwen onder een
hoog werktempo. Tussen 1980 en 1992 is het werktempo sterk toegenomen. In 1980
heeft 37% van alle werknemers te maken met een hoog werktempo en in 199255%
(zie tabel 11).
Uit het bestand van de Monitor stress en lichamelijke belasting blijkt dat meer dan
de helft van de werknemers erg veel werk moet doen (53%) en bijna tweederde van
de werknemers (63%) niet genoeg tijd heeft om al het werk afte krijgen. De hoeveel-
heid werk is meer dan gemiddeld een probleem voor het beleidvoerende en hoger
leidinggevende personeel (71%) en voor het toezichthoudende commerciële personeel
(68%). Relatief onvoldoende tijd om het werk af te krijgen geldt vooral voor het
uitvoerende produktiepersoneel (72%).
Wat betreft de doelgroepen geldt dat mannen vaker heel veel werk moeten doen dan
vrouwen en vrouwen minder vaak genoeg tijd hebben om het werk af te krijgen (zie
tabel 15). Buitenlandse werknemers moeten zowel vaker erg snel werken als vaker
heel veel werk doen dan Nederlandse werknemers.
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Figuur 9 Percentage werknemers dat aangeeft erg snel te moeten werken, heel veel werk te moeten doen en in het algemeen
genoeg tijd te hebben om al het werk af te krijgen
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Voldoende tijd om werk af te krijgen

Bron: Monitor stress en lichamelijke belasting (peiljaar 1993)
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7. EFFECTEN OP INDIVIDUEEL NIVEAU

Inleiding
Vrijwel alle parameters op het terrein van de individuele effecten zijn af te leiden
uit bestaand materiaal. Het bestand van de Monitor stress en lichamelijke belasting
biedt informatie over kwalificatie-ontwikkeling. Aangezien het hier om een nul-meting
gaat, is er nog geen trend aan te geven. Het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek bevat
een vraag op het terrein van de kwalificatie-ontwikkeling (nl. ontplooiing in het werk).
In de publikatie van de DLO van 1980 is deze vraag niet opgenomen (wel een vraag
over promotiemogelijkheden), op dit moment valt hier dus nog geen trend aan te
geven. Het doorlopend Leefsituatie Onderzoek kent ook een algemene vraag over
het plezier in het werk, op dit punt valt wel een trend aan te geven. Meer specifieke
vragen op het gebied van de arbeidssatisfactie zijn te halen uit de BASAM. Dit
bestand stond echter niet tot onze beschikking en is bovendien ook geen periodieke
representatieve steekproef (zie bijlage 1). Op het terrein van de klachten en
gezondheid biedt de Monitor stress en lichamelijke belasting voldoende informatie.
In dit hoofdstuk zullen de gegevens wederom zoveel mogelijk uitgesplitst worden
naar beroepsgroep en doelgroep.

Kwalificatie-ontwikkeling
In de Monitor stress en lichamelijke belasting zijn twee vragen opgenomen op het
terrein van de kwalificatie-ontwikkeling: vereist uw baan dat u nieuwe dingen leert
en heeft u de gelegenheid om uw vakbekwaamheid te ontwikkelen. In totaal antwoordt
ca. tweederde van de werknemers bevestigend op één van beide vragen (zie tabel
14 achteraan deze proefrapportage). Van de diverse beroepsgroepen is het vooral
het uitvoerende dienstverlenende personeel dat relatief slecht scoort op het punt van
de kwalificatie-ontwikkeling. Nog niet de helft van hen verricht werk waarin geleerd
kan worden of waarin de kwalificaties ontwikkeld kunnen worden (resp. 42 en 48%).
Van het uitvoerende produktiepersoneel geldt dat voor iets meer dan de helft (57%).
Van de drie doelgroepen zijn het met name de buitenlandse werknemers die relatief
weinig kwalificatie-mogelijkheden hebben in het werk (zie tabel 15 achteraan deze
proefrapportage). Ongeveer de helft van deze werknemers heeft kwalificatie-
mogelijkheden in het werk (49-51% van de buitenlandse werknemers tegenover 66-
68% van de Nederlandse werknemers). Vrouwen hebben minder kwalificatie-mogelijk-
heden dan mannen (54% van de vrouwen tegenover 71-74% van de mannen). Oudere
werknemers hebben iets minder kwalificatie-mogelijkheden dan jongere werknemers,
maar de verschillen zijn hier niet zo groot als bij de andere doelgroepen.
In het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek is een vraag opgenomen over de



ontplooiingsmogelijkheden in het werk. In 1992 zegt 74% van de mannen en 63%
van de vrouwen zich te kunnen ontplooiien in het werk (zie tabel 11). Een trend valt
hier niet te geven, omdat deze vraag in de andere onderzoeken niet op dezelfde wijze
is gesteld.

Arbeidssatisfactie

In het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek is een vraag opgenomen over het plezier
in het werk. In 1992 zegt 82% van de mannen en 83% van de vrouwen plezier in
het werk te hebben (zie tabel 11). Tussen 1980 en 1992 is de arbeidssatisfactie van
de beroepsbevolking gestegen van 77% naar 83%.

Klachten en gezondheid
De Monitor stress en lichamelijke belasting bevat drie schalen op het terrein van de
klachten en gezondheid: klachten aan het bewegingsapparaat, emotionele uitputting
en psycho-somatische
klachten (VOEG).

Klachten aan het bewegingsapparaat worden relatief vaak gemeld door werknemers
in uitvoerende produktiefuncties. 46% van deze werknemers behoort tot de meest
risicovolle groep (zie tabel 14). De grenswaarde op het terrein van de klachten wordt
door 38% van de werknemers in uitvoerende dienstverlenende functies overschreden.
Alle drie de doelgroepen scoren relatief slecht op dit punt (zie tabel 15). Van de
buitenlandse werknemers overschrijdt 48% de grens, van de vrouwelijke werknemers
41% en van de oudere werknemers 40%.
Op het terrein van de emotionele uitputting komen minder hoge grensoverschrijdingen
voor (zie tabel 14). Hier wordt de grenswaarde door 33% van het beleidvoerende
en hoger leidinggevende personeel overschreden en door 31% van het (uitvoerende
en toezichthoudende) produktiepersoneel. Van de doelgroepen wordt vooral door
de buitenlandse werknemers de grenswaarde ernstig overschreden (door 44%) (zie
tabel 15). Vrouwen scoren iets lager dan mannen op het punt van emotionele
uitputting en oudere en jongere werknemers verschillen niet wat betreft de overschrij-
ding van de grenswaarde.
Wat betreft de psychosomatische klachten (VOEG) lopen de verschillen niet zo sterk
uiteen voor de diverse beroepsgroepen (zie tabel 14). De grens wordt door 39% van
het uitvoerende produktiepersoneel en het toezichthoudende dienstverlenende personeel
overschreden en door 37% van het uitvoerende dienstverlenende personeel. Van de
doelgroepen vormen wederom de buitenlandse werknemers een probleemgroep (zie
tabel 15). Maar liefst 56% van deze werknemers overschrijdt de grens wat betreft
de psychosomatische klachten. Op dit punt melden meer vrouwen dan mannen
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klachten. Oudere en jongere werknemers verschillen niet wat betreft de overschrijding
van de grenswaarde.



8. CONCLUSIES

Inleiding

Om conclusies te trekken over de stand van zaken en niet te volstaan met een
beschrijving, zijn er bepaalde normen nodig over wat verwacht was, wat goed of
slecht is of wat verbeterd of verslechterd is. Daar waar bij de risico's en effecten
sprake is van schalen zijn normen opgesteld (grenswaarden) aan de hand waarvan
de ergste risicogroepen kunnen worden opgespoord. Deze norm wordt bepaald door
de bestaande situatie in de totale groep! Daar waar nog geen schalen beschikbaar
zijn, zijn geen normen over wat veel of weinig is. Opdeze punten kunnen dan ook
weinig conclusies getrokken worden.
Conclusies ten aanzien wat er veranderd is in de loop van de tijd zullen in
toekomstige rapportages wel kunnen worden getrokken, maar kunnen voor de
proefrapportage nauwelijks worden getrokken, aangezien met name gebruik gemaakt
is van nul-metingen (er is vooral gebruik gemaakt van de Monitor stress en
lichamelijke belasting). Een uitzondering vormen enkele gegevens uit het Doorlopend
Leefstituatie Ondezoek van het CBS.
Voor deze proefrapportage is er voor gekozen om de gegevens over de organisatie
(beleid en condities) uit te splitsen naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak, terwijl de
gegevens over de individuele werkplekken en werknemers uitgesplitst worden naar
beroepsgroep en doelgroep (vrouwen, 55+ers, buitenlandse werknemers). Aan deze
keuze lagen inhoudelijke en beleidsmatige overwegingen ten grondslag. Een nadeel
van deze verschillende aanpak is het feit dat de gegevens van de verschillende niveaus
niet aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Beter zou het zijn om in volgende rapporta-
ges de gegevens over de werkplekcondities naar bedrijfstak en beroepsgroep uit te
splitsen.

Conclusies met betrekking tot arbobeleid, organisatorische condities en effecten op
de organisatie
Uit de gegevens komt naar voren dat het met name de grote industriële bedrijven
zijn die een geïnstitutionaliseerd arbobeleid kennen in de zin dat ze een arbojaarplan
en -jaarverslag maken en dit beleid evalueren. Dit geldt voor bijna driekwart van
de grote industriële bedrijven, terwijl het maar voor eenvijfde van alle bedrijven geldt.
Deskundigen zijn ook vooral bij grotere bedrijven in dienst, maar hier zijn geen
verschillen tussen de bedrijfstakken. 60% van alle grote bedrijven heeft een of andere
arbodeskundige in dienst, vooral een arbo-coördinator of veiligheidsdeskundige. Een
A&O-deskundige was anno 1993 bij 8% van de bedrijven in dienst en een ergonoom
bij 2% van alle bedrijven.
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Iets minder dan de helft van de bedrijven heeft één of andere algemene maatregel
getroffen ter voorkoming of vermindering van lichamelijke belasting of stress in het
werk en eveneens iets minder dan de helft van de bedrijven heeft een of andere
maatregel getroffen specifiek ter vermindering van de lichamelijke belasting in het
werk. Slechts een kwart van de bedrijven heeft een of andere specifieke maatregel
getroffen ter vermindering van stress. Terwijl de industriële bedrijven met namen
maatregelen treffen ter vermindering van lichamelijke belasting, treffen de bedrijven
in de zakelijke dienstverlening meer dan de andere branches maatregelen ter verminde-
ring van stress. 32% van de bedrijven in de zakelijke dienstverlening treft maatregelen
ter vermindering van stress, maar een even grote groep bedrijven in deze bedrijfstak
treft maatregelen ter vermindering van lichamelijke belasting. 57% van de industriële
bedrijven treft maatregelen ter vermindering van lichamelijke belasting en slechts
27% van de bedrijven in deze bedrijfstak treft maatregelen ter vermindering van stress.
40% van de bedrijven in de groothandel treft maatregelen ter vermindering van
lichamelijke belasting en 14% van de bedrijven in deze bedrijfstak treft maatregelen
ter vermindering van stress.
Van de maatregelen vallen vooral het werkplekonderzoek op (door 42% van alle
bedrijven in het afgelopen jaar of eerder uitgevoerd), alsmede de introductie of
vervanging van nieuwe apparatuur, machines of gereedschappen (34%) en de
werkplekaanpassing (25%).

Met betrekking tot de organisatorische condities komt uit de gegevens naar voren
dat meer dan een kwart van de bedrijven een stroomsgewijze produktiestructuur kent,
waarbij vooral de transportmiddelenindustrie en de schoonmaakbedrijven in positieve
zin opvallen (meer dan 40% van deze bedrijven kent een stroomgewijze produktie-
structuur). In negatieve zin vallen de textielindustrie, de metaalproduktenindustrie,
de chemische industrie en de elektrotechnische industrie op (minder dan 25%).
Zeer opvallend is dat bijna tweederde van alle bedrijven met groepen werkt. Op dit
gebied lopen eveneens de schoonmaakbedrijven voorop (meer dan 80% van de
bedrijven). Achterop lopen de bedrijven in de textielindustrie, de kledingindustrie
en de grafische industrie (minder dan 50% van de bedrijven kent groepswerk). Deze
resultaten roepen echter vragen op met betrekking tot de operationalisatie van het
begrip groepen in het gebruikte instrument.

In de effecten van het arbobeleid en de organisatorische condities op bedrijfsniveau
zijn er slechts zeer geringe verschillen op het terrein van de WAO-intrede. Op het
terrein van het ziekteverzuim vallen de kledingindustrie en de transportmiddelenindus-
trie in negatieve zin op en de zakelijke dienstverlening in positieve zin. Op het terrein
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van het verloop en de vacatureproblematiek valt eveneens de kledingindustrie in
negatieve zin op.

Conclusies met betrekking tot werkplekcondities en individuele effecten
Van de diverse beroepsgroepen vallen vooral het uitvoerende produktiepersoneel en
het uitvoerende dienstverlenende personeel op als risicogroepen.
Het uitvoerende produktiepersoneel scoort slecht op de volgende condities:
vakbekwaamheid in de functie kunnen uitoefenen, werkvariatie, repeterende
handelingen, lichamelijke belasting (zowel dynamische als houdingsbelasting),
autonomie, ondersteuning door leiding, informatievoorziening, voldoende
hulpmiddelen, werktempo en voldoende tijd om werk af te krijgen. Voor de condities
autonomie en dynamische en houdingsbelasting zijn schalen gebruikt en grenswaarden
opgesteld. 40% van het produktiepersoneel overschrijdt de grenswaarde voor
autonomie, 66% van het produktiepersoneel overschrijdt de grens op het terrein van
dynamische belasting en 50% voor houdingsbelasting. Eigenlijk scoort het uitvoerende
produktiepersoneel slecht op alle punten, behalve het punt van de ondersteuning door
collega' s (waar weinig verschillen tussen beroepsgroepen te zien zijn) en op het punt
van de hoeveelheid werk, op welk punt vooral het leidinggevende en toezichthoudende
personeel de risicogroep is.
Het uitvoerende dienstverlenende personeel (waaronder het uitvoerende schoonmaak-
personeel) scoort slecht op de punten: vakbekwaamheid in het werk, werkvariatie,
repeterende handelingen, dynamische belasting en autonomie. 31% van het uitvoerend
dienstverlenend personeel overschrijdt de grens voor autonomie, 50% voor dynamische
belasting en 30% voor houdingsbelasting.
Het uitvoerende administratieve personeel vormt alleen een risicogroep op het terrein
van de vakbekwaamheid. Het toezichthoudend administratieve personeel op het gebied
van de ondersteuning door leiding.
Van de doelgroepen komen vooral de buitenlandse werknemers naar voren als
risicogroep. Deze groep scoort slechter dan Nederlandse werknemers op bijna alle
condities, behalve het werktempo: vakbekwaamheid in het werk kunnen uitoefenen,
werkvariatie, repeterende handelingen, lichamelijke belasting, autonomie,
ondersteuning door collega' s en informatievoorziening. 39% van de buitenlandse
werknemers overschrijdt de grenswaarde voor autonomie, 53% voor dynamische belas-
ting en 37% voor houdingsbelasting.
Vrouwen scoren slechter dan mannen op het terrein van vakbekwaamheid,
werkvariatie, repeterende handelingen, autonomie en het hebben van voldoende tijd
om het werk afte krijgen. 29% van de vrouwelijke werknemers overschrijdt de grens
voor autonomie. Ze scoren beter dan mannen op het terrein van de hoeveelheid werk.
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In de overige condities zijn de verschillen minimaal. Oudere werknemers scoren beter
dan jongere werknemers op de terreinen vakbekwaamheid, werkvariatie, repeterende
handelingen en autonomie en slechter op de terreinen ondersteuning door leiding,
informatievoorziening, de.beschikbaarheid van hulpmiddelen, het werktempo en de
hoeveelheid werk.

Op het terrein van de individuele effecten komen wederom het uitvoerende
produktiepersoneel en het uitvoerende dienstverlenende personeel negatief naar voren.
Het uitvoerende dienstverlenende personeel komt slecht naar voren op het terrein
van de kwalificatie-ontwikkeling, alsmede op het terrein van de klachten aan het
bewegingsapparaat. 38% van het uitvoerende dienstverlenende personeel overschrijdt
de grenswaarde voor klachten aan het bewegingsapparaat. Het uitvoerende pro-
duktiepersoneel komt vooral op het terrein van de gezondheidsklachten: de klachten
aan het bewegingsapparaat (46% grensoverschrijding) en de emotionele uitputting
(31% grensoverschrijding). Ook de beleidsvoerders komen slecht naar voren op het
terrein van de emotionele uitputting (33% grensoverschrijding). Op het terrein van
de psycho-somatische klachten zijn er slechts geringe verschillen tussen beroepsgroe-
pen.
Van de doelgroepen komen wederom de buitenlandse werknemers als risicogroep
naar voren: dit geldt voor alle terreinen. 48% van de buitenlandse werknemers
overschrijdt de grens op het terrein van de klachten aan het bewegingsapparaat, 44%
op het terrein van de emotionele uitputting en 56% op het terrein van de psycho-
somatische klachten. Ook vrouwen melden op bijna alle terreinen meer effecten dan
mannen. 41% van de vrouwen overschrijdt de grens op het terrein van de klachten
aan het bewegingsapparaat, 39% op het terrein van de psycho-somatische klachten.
Oudere werknemers melden alleen meer nadelige effecten op het terrein van de
kwalificatie-ontwikkeling en de klachten aan het bewegingsapparaat (40%
grens overschrijding).
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